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1. WSTĘP

Szanowni Państwo!

Zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym, przedstawiam raport

o stanie Gminy Osiek za 2019 rok. Raport zawiera podstawowe informacje
i dane statystyczne i jest spojrzeniem na aktualną sytuację gminy. Nie jest
dogłębną analizą poszczególnych obszarów działania gminy, ale zbiorem
informacji pozwalających przeanalizować różne sfery funkcjonowania naszego
lokalnego samorządu. Zebrane informacje przygotowane zostały przez
pracowników merytorycznych Urzędu Miasta i Gminy w Osieku oraz
pracowników jednostek organizacyjnych.
Przedkładając ten raport pragnę podkreślić, że jako Burmistrz Miasta
i Gminy Osiek podejmuję wszelkie działania mające na uwadze dobro
wszystkich mieszkańców. To już szósty rok pełnienia zaszczytnej funkcji
Burmistrza Miasta i Gminy Osiek. Każdy rok stawia przede mną nowe
wyzwania, którym staram się sprostać jak najlepiej umiem. Mam nadzieję, że
dalsze wspólne działania z radnymi, sołtysami i mieszkańcami gminy
przyczyniają się do wzrostu poziomu życia mieszkańców i przyniosą
w niedalekiej przyszłości konkretne korzyści.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta i Gminy
Rafał Łysiak
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2. CHARAKTERYSTYKA GMINY, DEMOGRAFIA.
Gmina Osiek położona jest we wschodniej części Wyżyny
Świętokrzyskiej na krawędzi wysoczyzny, która łagodnie spływa do doliny
Wisły, w południowo wschodniej części powiatu staszowskiego w woj.
świętokrzyskim. Graniczy z gminami: Łoniów, Rytwiany, oraz miastami –
gminami: Staszów i Połaniec. Północna i południowo-zachodnia cześć gminy
ma charakter leśny, wschodni rejon - z najwyższej klasy glebami ma charakter
rolniczy, natomiast centrum gminy stanowi miasto Osiek, które należy do
najstarszych osad na terenie ziemi sandomierskiej. Pierwsza wzmianka o Osieku
pochodzi z 1020 r., kiedy to Bolesław Chrobry dał wieś Osiek benedyktynom
świętokrzyskim.
Powierzchnia całkowita gminy wynosi 12933 ha z tego na grunty sołectw
i miasta przypada 10316 ha, a pozostałą część stanowią lasy państwowe tj. 2617
ha. Gmina podzielona jest na 18 jednostek pomocniczych tj.:
1) Miasto Osiek,
2 ) Sołectwa: Bukowa, Suchowola, Pliskowola, Niekrasów, Ossala, Strużki,
Mucharzew, Tursko Wielkie, Długołęka, Lipnik, Kąty, Trzcianka, TrzciankaKolonia, Matiaszów, Szwagrów, Niekurza, Sworoń.
Na terenie gminy Osiek mieszkało według stanu na dzień 31 grudnia
2019 roku 7818 mieszkańców. Są to osoby zameldowane na pobyt stały
i czasowy. Mieszkańców zameldowanych na pobyt stały jest 7782 osób a na
pobyt czasowy 36 osób.
Na terenie wiejskim stale zamieszkuje 5757 osób natomiast w mieście
Osiek 2023.
Podział ludności wg płci:
Kobiet - 3863
Mężczyzn - 3919
Na terenie gminy Osiek zamieszkuje większa liczba mężczyzn niż kobiet.
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Podział mieszkańców gminy Osiek wg płci.

3919

kobiety
mężczyźni
3863

Statystyka zgonów i urodzeń w 2019r.:
Liczba zgonów – 75 osoby (w tym Kobiet -30 i Mężczyzn- 45),
Liczba urodzeń – 75 osób ( w tym dziewcząt - 37 i chłopców - 38).

Urodzenia i zgony w 2019 roku na terenie gminy Osiek.

Kobiety
Mężczyźni
Razem
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Struktura urodzeń i zgonów w roku 2019 na terenie gminy Osiek z podziałem na kobiety
i mężczyzn.
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W roku 2019 na terenie Gminy Osiek zmarło tyle samo osób co się urodziło,
pomimo to liczba mieszkańców w gminie maleje. Spowodowane jest to
odpływem ludności z całej gminy ( zameldowało się 150 osób , wymeldowało
213).
Podział wiekowy osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy na terenie gminy Osiek wg
stanu na dzień 31.12.2019r.
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Struktura wiekowa osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy na terenie gminy Osiek.
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W wieku produkcyjnym większość stanowią mężczyźni, jest ich 2558, kobiet
zaś 2097. Wśród mieszkańców w wieku poprodukcyjnym pojawia się przewaga
kobiet.
Liczba bezrobotnych w gminie Osiek (wg danych powiatowego urzędu pracy w
Staszowie):
Stan na:

+ Wzrost / -spadek
w miesiącu

od początku
roku

2

-12

31.12.2016r. 31.12.2017r. 31.12.2018r. 30.11.2019r.
414

314

274

362

3. SYTUACJA FINANSOWA.

Budżet na 2019 rok uchwalono uchwałą Rady Miejskiej w Osieku Nr
V/29/19 z dnia 30 stycznia 2019 roku. W ciągu roku zmieniano budżet
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dziesięcioma uchwałami Rady Miejskiej i dziewiętnastoma zarządzeniami
Burmistrza Miasta i Gminy.
Plan dochodów budżetu ogółem 35.100.120,24 zł, w stosunku do
pierwotnego planu nastąpiło zwiększenie o kwotę 3.238.789,24 zł.
Plan wydatków budżetu ogółem 35.294.133,96 zł, w stosunku do
pierwotnego planu nastąpiło zwiększenie o kwotę 3.512.802,96 zł.

Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem – 99,65%
Wykonanie dochodów ogółem

34.889.167,62

Wykonanie dochodów bieżących

34.765.736,73

Wykonanie dochodów (w tym PIT, CIT)
Plan dochodów
Wykonanie ogółem
w tym:
PIT
CIT

35.100.120,24
34.889.167,62
3.835.098,00
14.737,18

Plan i wykonanie dochodów kształtowały się następująco:
Rodzaj dochodów
Dochody własne
Subwencja ogólna
Dotacje celowe
Dotacje i środki
pozabudżetowe
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Plan
12.736.158,93
9.073.732,00
12.787.366,84

Wykonanie
12.560.125,67
9.073.732,00
12.726.212,44

502.862,47

529.097,51
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Dotacje i środki pozabudżetowe w 2019 roku
Instytucja
finansująca
Collegium
Progressus z
siedzibą w Gródku
nad Dunajcem

Nazwa
zadania
Projekt grantowy pn.
,,Rozwój kompetencji
cyfrowych mieszkańców
Gminy Osiek”
Zakup sprzętu,
Starostwo
umundurowania i
Powiatowe
wyposażenia (OSP
w Staszowie
Niekrasów, Osiek )
Zwrot z budżetu państwa
Świętokrzyski
części wydatków gminy
Urząd Wojewódzki
wykonywanych w ramach
w Kielcach
funduszu sołeckiego
Świętokrzyskie
Program ,,Aktywna tablica”
Kuratorium
(PSP Ossala, Pliskowola,
Oświaty
Szwagrów)
Termomodernizacja
Starostwo
polegająca na wymianie
Powiatowe w
stolarki okiennej w budynku
Staszowie
Zespołu Szkół im. Jana
Pawła II w Osieku
Projekt ,,TIK-TAK”
Świętokrzyski
nowoczesna i bezpieczna
Urząd Wojewódzki
szkoła dla uczniów w PSP
w Kielcach
Pliskowola
Świętokrzyski
Urząd Wojewódzki
Program ,,Opieka 75+”
w Kielcach
Świętokrzyski
Program pn. ,,Posiłek w
Urząd Wojewódzki
domu
i w szkole”
w Kielcach
Świętokrzyski
Stypendia socjalne dla
Urząd Wojewódzki
uczniów
w Kielcach
Narodowy i
,,Program usuwania
Wojewódzki
wyrobów zawierających
Fundusz Ochrony
azbest dla Gminy Osiek na
Środowiska
lata 2017-2032”
i Gospodarki
Wodnej
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Plan
dotacji

Wykonanie

56.910,00

83.980,00

6.000,00

6.000,00

72.816,47

72.816,47

42.000,00

42.000,00

70.000,00

70.000,00

8.625,00

8.625,00

4.004,00

4.004,00

132.000,00

132.000,00

40.000,00

40.000,00

45.507,00

44.672,04
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w Kielcach
Budowa siłowni zewnętrznej
Skarb Państwa –
w ramach programu
Ministerstwo Sportu
,,Otwarte Strefy Aktywności
i Turystki w
w miejscowości Osiek,
Warszawie
siłownia zewnętrzna

25.000,00

25.000,00

Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem – 95,89%
Wykonanie wydatków ogółem

34.575.559,73

Wykonanie wydatków bieżących

33.156.198,50

Udział wybranych działów do wydatków zrealizowanych ogółem
Nazwa działu

Zrealizowana
kwota wydatków
(w zł)

Dział 400 – Wytwarzanie i
zaopatrywanie w energię
elektryczną gaz i wodę
Dział 750 – Administracja publiczna
Dział 754- Bezpieczeństwo
publiczne
i ochrona
przeciwpożarowa
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Dział 854 – Edukacyjna opieka
wychowawcza
Dział 852 – Pomoc społeczna
Dział 855 – Rodzina
Pozostałe działy

Udział
(w %)

873.553,03

2,52

3.259.931,96

9,43

1.181.898,83

3,42

13.133.558,43

37,98

13.272.007,18

38,38

2.854.610,30

8,27

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – 4,11%
Wykonanie wydatków ogółem
Wykonanie wydatków
majątkowych
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34.575.559,73
1.419.361,23
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W 2019 roku zakończono zadanie inwestycyjne pn. ,,Rozbudowa budynku
strażnicy OSP w Suchowoli wraz z infrastrukturą techniczną”, wydatek
poniesiony w bieżącym roku to kwota 874.266,60 zł, całkowity koszt inwestycji
1.828.804,00 zł. Gmina przekazała dotację do Ochotniczej Straży Pożarnej w
Bukowej na zakup wyposażenia do samochodu strażackiego lekkiego na kwotę
40.000,00 zł. Gmina przekazała środki dla Komendy Wojewódzkiej Policji w
Kielcach na dofinansowanie zadania pn. ,,Posterunek Policji w Osieku –
Przebudowa budynku” na kwotę 53.900,00 zł.
Wynik budżetu (nadwyżka) – 313.607,89 zł,
Przychody budżetu (wolne środki) – plan 274.013,72 zł, wykonanie –
274.013,72 zł,
Rozchody budżetu (spłata kredytu) – plan 80.000,00 zł, wykonanie –
80.000,00zł,
Stan zobowiązań na 31.12.2019 rok według tytułów dłużnych wynosi:
10.235.000,00 zł

w tym: kredyt konsolidacyjny z 2013 roku – 9.735.000,00zł,

- zaliczka na poczet przyszłego czynszu (Grupa Azoty) – 500.000,00 zł.

4. MIENIE KOMUNALNE
Gmina Osiek gospodaruje zasobem nieruchomości składającym się z 651
działek o łącznej wartości 7.417.117,99 zł, co stanowi 151,4274 ha zgodnie z
zasadami racjonalnej gospodarki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
uwzględniając potrzeby społeczności lokalnej i realizację zadań publicznych.
Gminny zasób nieruchomości wykorzystywany jest na cele rozwojowe gminy i
dla potrzeb zorganizowanej działalności inwestycyjnej.
Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych Urzędu Miasta i Gminy, szkół, instytucji
kultury, zakładu opieki zdrowotnej, ośrodka opieki społecznej przedstawia poniższa
tabela:
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lp
Lp

wartość brutto

grupa

Nu-

nazwa

stan na dzień Zwiększenia zmniejszenia

stan na dzień

01.01.2019 r.

31.12.2019 r.

mer
1

0

grunty

2

1

3
4

7.429.369,15

48.965,72

1.322,88

7.477.011,99

35.096,60

27.888.142,68

2

budynki i lokale oraz
27.534.303,39 388.935,89
spółdzielcze prawo
do lokalu
użytkowego i spółdzielcze
własnościowe prawo
do lokalu
mieszkalnego
obiekty inżynierii lądowej36.373.311,97 227.371,42

0,00

36.600.683,39

3

kotły i maszyny

5.885,00

0,00

0,00

5.885,00

949.524,05

0,00

0,00

949.524,05

4.155,12

0,00

0,00

4.155,12

151.389,52

0,00

0,00

151.389,52

1.790.222,19

0,00

0,00

1.790.222,19

0,00

418.952,94

36.419,48

75.285.966,88

energetyczne
5

4

6

5

7

6

maszyny, urządzenia
i aparaty ogólnego
zastosowania
maszyny, urządzenia
i aparaty
specjalistyczne
urządzenia techniczne

8

7

środki transportu

9

narzędzia, przyrządy,
412.962,94
5.990,00
ruchomości i wyposażenie, gdzie
indziej niesklasyfikowane
razem
74.651.123,33 671.263,03
8

5. GŁÓWNE INWESTYCJE
1)„Budowa otwartej strefy aktywności - wariant podstawowy - 1 obiekt”,
współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja
2019 o nazwie: „Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Osiek, siłownia
zewnętrzna”.Ideą utworzenia takiego obiektów była
integracja
międzypokoleniowa i społeczna oraz aktywizacja rodzin i lokalnych środowisk.
Miejsca ma służyć spotkaniom i aktywnemu spędzaniu wolnego czasu.
Siłownia plenerowa w Osieku została wyposażona w 6 podwójnych urządzeń na
pylonach i w strefę relaksu. To ogólnodostępne plenerowe miejsce sportu,
rekreacji i odpoczynku powstało na osiedlu Nowy Osiek.
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Wartość Zadania inwestycyjnego: 50 708,50 zł , w tym
Środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej- 25 000,00 zł
Środki własne- 25 708,50 zł

2)„Modernizacja dachu budynku po byłej szkole podstawowej w
Sworoniu”
W miejscowości Sworoń wymieniono pokrycie dachowe budynku po byłej
szkole podstawowej o powierzchni 560 m² , wykonano również nowe obróbki
blacharskie, oraz wykonano instalację odgromową i poprawiono stan techniczny
kominów. Koszt inwestycji to 120 000 zł, środki pochodziły z budżetu Gminy
Osiek.
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3) Termomodernizacja polegającą na wymianie stolarki okiennej w
budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku”
Gmina Osiek otrzymała dotację

ze Starostwa Powiatowego w

Staszowie

w wysokości 70.000 zł na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja
polegającą na wymianie stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół im. Jana
Pawła II w Osieku”. W sumie wymienionych zostało 43 okna na elewacji
frontowej budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku.
Całkowity koszt zadania wyniósł 94.893.89 zł.
Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Staszowie -70.000 zł
Środki własne - 24 893,89 zł.

6. FUNDUSZ SOŁECKI

Dzięki wyodrębnieniu Funduszu Sołeckiego,
sołectw

mogą

brać

czynny

udział

w

mieszkańcy poszczególnych
procesie

współdecydowania

o wydatkowaniu środków. Kwota przeznaczona na realizację projektów
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w ramach funduszu sołeckiego jest uzależniona od ilości mieszkańców danej
miejscowości.
Łącznie sołectwa w 2019 roku miały do dyspozycji budżet o wartości
359 316,79zł.
Kwota wykonania w ramach funduszu sołeckiego: 357 646,71 zł.
Wykonanie Funduszu Sołeckiego na 2019 r.

Lp.

Sołectwo

1.

Bukowa

2.

Długołęka

3.

Kąty

4.

Lipnik

5.

Matiaszów
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Nazwa zadania

Plan

Wykonanie

Modernizacja istniejącego
wjazdu do garażu
Ochotniczej Straży
Pożarnej w Bukowej.

21.276,15

21.000,00

1. Wykonanie studni
głębinowej wraz z
dokumentacja
hydrologiczną
2. Zakup kruszywa remont
dróg
3. Zakup działki.
4. Zakup paliwa oraz
materiałów
eksploatacyjnych do
kosiarki.
5.Organizacja Spotkania
Integracyjnego
Wielopokoleniowego

3.690,00

3.690,00

13.245,15

13.131,30

2.420,00

2.276,84

300,00

298,30

1.580,00

1.580,00

Zakup działki celem
wybudowania w
przyszłości placu zabaw i
miejsca spotkań dla
mieszkańców sołectwa.

11.109,51

11.076,84

1.Wykonanie studni
głębinowej wraz z
dokumentacja
hydrologiczną.
2.Budowa placu zabaw.

3.690,00

3.690,00

8.895,31

8.895,13

1. Budowa ogrodzenia
wokół budynku Klubu

18.898,46

18.898,46
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Wiejskiego w Matiaszowie

6.

7.

Mucharzew

Niekrasów

8.

Niekurza

9.

Ossala

10.

Pliskowola

Strużki

11.

12.

Suchowola
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1.Remont drogi, będącej
własnością Gminy Osiek
na terenie sołectwa
Mucharzew
2.Zakup wyposażenia do
Świetlicy Wiejskiej w
Mucharzewiu.
1.Remont drogi gruntowej
będącej własnością Gminy
Osiek.
2.Zakup kosiarki
spalinowej
1.Budowa Świetlicy
Wiejskiej w Niekurzy
(Wykonanie dokumentacji
projektowej, zakup
materiałów budowlanych)

13.000,00

12.981,80

5.775,48

5.762,09

14.930,73

14.930,73

2.000,00

1.794,02

17.217,69

16.623,45

1.Remont centralnego
ogrzewania w budynku
Ochotniczej Straży
Pożarnej w Ossali.
2.Remont Publicznej
Szkoły w Ossali.

9.000,00

9.000,00

20.721,01

20.721,01

1.Zakup działek przy
drodze gminnej w celu
poszerzenia pobocza i
wykonania rowów
odwadniających.
2.Remont drogi gruntowej
w Pliskowoli
3.Budowa oświetlenia
drogowego.

14.000,00

13.984,90

3.994,50

3.994,00

23.000,00

23.000,00

1.Remont Świetlicy w
budynku będącym
własnością Gminy Osiek w
miejscowości Strużki.
2.Modernizacja Placu
zabaw.

7.913,27

7.850,00

5.000,00

5.000,00

1.Zakup działki pod drogę
gminną.
2.Remont budynku

21.000,00

20.965,70
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Sworoń

13.

Szwagrów

14.

15.

Trzcianka

16.

Trzcianka
Kolonia

17.

Tursko
Wielkie

Suma:
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Publicznej Szkoły Szkoły
Podstawowej w Suchowoli.

19.994,50

19.994,00

1.Remont Publicznej
Szkoły Podstawowej w
Ossali.
2.Zakup paliwa do kosiarki
spalinowej.
3. Doposażenie Sali
gimnastycznej byłej szkoły
podstawowej w Sworoniu.
4.Remont budynku byłej
szkoły podstawowej w
Sworoniu.
5.Modernizacja Placu
zabaw.
1.Remont dróg, będących
własnością Gminy Osiek,
na terenie sołectwa
Szwagrów.
2.Zakup produktów
spożywczych na Spotkanie
Wielopokoleniowe.
1.Modernizacja budynku
Domu Ludowego w
Trzciance Kolonii.
2.Doposażenie Domu
Ludowego.
3.Remont Publicznej
Szkoły Podstawowej w
Ossali

1.000,00

1.000,00

400,00

397,75

1.300,00

1.300,00

8.700,00

8.700,00

5.079,79

4.999,91

24.147,09

24.147,09

5.000,00

5.000,00

13.012,72

12.978,86

2.000,00

1.992,99

2.000,00

2.000,00

1.Modernizacja budynku
Domu Ludowego w
Trzciance Kolonii.
2. Doposażenie Domu
Ludowego.

10.000,00

9.966,14

1.847,41

1.847,41

1.Utwardzenie pasa
drogowego przy drodze
gminnej.

22.178,02

22.178,00

359.316,79

357.646,71
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7. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

1) Wodociągi i kanalizacja:
Sieć wodociągowa o łącznej długości 131,64 km, pokrywa 100% obszaru
gminy. Z sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 18,23 km korzysta około 20%
mieszkańców gminy. Sieć kanalizacyjna pokrywa część miasta Osiek, natomiast
tereny wiejskie nie zostały jeszcze skanalizowane i tam gospodarka ściekami
opiera się w przeważającej części na bezodpływowych zbiornikach lub
przydomowych oczyszczalniach ścieków. Ścieki powstające na terenie gdzie
istnieje sieć kanalizacyjna transportowane są do oczyszczalni ścieków,
zlokalizowanej przy ulicy Komunalnej w Osieku. Natomiast ścieki
z bezodpływowych zbiorników i przydomowych oczyszczalni trafiają także do
oczyszczalni w Staszowie, Połańcu, Tarnobrzegu. Przepustowość gminnej
oczyszczalni ścieków wynosi 300 m3 na dobę co aktualnie pokrywa potrzeby
gminy. Niewątpliwie w perspektywie czasu istnie konieczność skanalizowania
części wiejskiej gminy.
2) Drogi:
Przez teren gminy Osiek przebiega sieć dróg o różnej kategorii. Są to
droga krajowa nr 79 relacji Warszawa – Bytom, której trasa przebiega przez
miejscowości Osiek, Mikołajów, Niekrasów, Ossala i Strużki droga
wojewódzka nr 765 relacji Chmielnik – Szydłów – Staszów - Osiek łącząca się
z w/w drogą krajowa w miejscowości Osiek na ul. Połanieckiej, oraz 15 dróg
powiatowych, z których osiem ma swój przebieg wyłącznie na terenie gminy
Osiek natomiast sześć przebiega przez tereny gminy Osiek jak i gminy sąsiednie
tj. gminy Połaniec, Rytwiany oraz Staszów. Gmina Osiek w swoim władaniu
ma 35 dróg o kategorii drogi gminnej oraz szereg dróg wewnętrznych. Łączna
długości sieci dróg będących we władaniu gminy Osiek to ok 87 km. 70% z w/w
dróg ma nawierzchnie asfaltową, a pozostała część to drogi o nawierzchni
gruntowej i kamiennej.
3) Sieć gazownicza:
Gmina Osiek nie posiada sieci dystrybucji gazu ziemnego. W dniu 3
kwietnia 2017 r. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach
Burmistrz Miasta i Gminy Osiek podpisał list intencyjny w sprawie budowy
pierwszego odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie gminy Osiek
od miejscowości Świniary Nowe poprzez m. Długołęka oraz m. Otoka do m.
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Osiek w gm. Osiek. Obecnie trwają prace przygotowawcze do realizacji ww.
inwestycji przez Polską Spółkę Gazownictwa.

4) System elektroenergetyczny- oświetlenie ulic:
Na terenie gminy Osiek głównym dystrybutorem energii elektrycznej jest
Polska Grupa Energetyczna (PGE), dostarcza ona energię zarówno do
gospodarstw domowych jak zaopatruje w energię wszystkie jednostki
organizacyjne gminy. Większość oświetlenia, w tym oświetlenia ulicznego
wymaga zastosowania nowszych technologii. Na terenie gminy Osiek
przeważają oprawy sodowe. Najbliższym celem działania będzie wymiana
oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED, które charakteryzuje się wyższym
stopniem efektywności energetycznej, a także dbałością
o środowisko
naturalne. Mniejsze zużycie prądu to mniejsze koszty za prąd dla gminy i duży
wpływ na ochronę środowiska. Oprawy uliczne LED wydzielają znacznie mniej
dwutlenku węgla do atmosfery w porównaniu do oświetlenia ulicznego
starszego typu. Atutem oświetlenia LED jest także duża odporność na
niekorzystne warunki panujące na zewnątrz, czyli na deszcz, mróz, a także
wysokie temperatury.

8. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

Aktualnie obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Osiek uchwalone zostało
Uchwałą XVII(117)2000 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 listopada 2000
roku, zmienione uchwałą Nr XLVIII/255/2006 Rady Miejskiej w Osieku z dnia
31 sierpnia 2006r. Studium jest podstawowym dokumentem kreującym politykę
przestrzenną gminy i obejmuje jej całą powierzchnię.
Obecnie planem zagospodarowania przestrzennego objęte jest tylko
miasto Osiek Obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego miasta
Osiek został uchwalony Uchwałą Nr XL/268/10 Rady Miejskiej w Osieku z
dnia 16 września 2010r. ze zmianą uchwaloną Uchwałą Nr XLI/281/10 Rady
Miejskiej w Osieku z dnia 29 października 2010r. opublikowany w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 363, poz. 3920 i Nr 364 poz.
3922 z dnia 31 grudnia 2010r.,
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Gmina Osiek z uwagi na liczne wnioski mieszkańców jak również
podmiotów gospodarczych znajdujących się na terenie gminy w 2015 roku
przystąpiła do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Miasta Osiek, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Osiek oraz opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Kopalni Siarki „Osiek”.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Uchwałą NR VII/45/19
Rady Miejskiej w Osieku z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części obszaru Gminy Osiek
obejmującego tereny
miejscowości Pliskowola.

Część graficzna miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Osiek.
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9. OŚWIATA I WYCHOWANIE
W 2019 roku na terenie Miasta i Gminy Osiek funkcjonowały następujące
placówki oświatowe:
1) Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku w skład którego wchodzą:
a) przedszkole,
b) szkoła podstawowa,
c) gimnazjum,
d) liceum ogólnokształcące,
e) liceum ogólnokształcące dla dorosłych,
f) szkoła branżowa I stopnia.
2) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Suchowoli
3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Pliskowoli,
4) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pała II w Szwagrowie,
5) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Heleny i Józefa Świątyńskich w
Ossali.
Stan organizacji placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 ( wg. stanu na 22
sierpnia 2019r.)
Nazwa szkoły
Publiczna Szkoła
Podstawowa im. Heleny i
Józefa Świątyńskich w
Ossali
Publiczna Szkoła
Podstawowa w Pliskowoli
Publiczna Szkoła
Podstawowa im. M.
Konopnickiej w
Suchowoli
Publiczna Szkoła
Podstawowa im. Świętego
Jana Pawła II w
Szwagrowie
Zespół Publiczna Szkoła
Szkół Podstawowa w
im.
Osieku
Jana
Publiczne
Pawła Gimnazjum w
II w
Osieku
Osieku Liceum

21

10

Ogólna
Liczba
uczniów
144

9

84

20

10

117

34

10

114

36

13

225

-

3

64

-

2

21

-

Liczba
oddziałów

tym klasa „0” i poniżej „0”
36
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Ogólnokształcące
w Osieku
Zasadnicza
Szkoła
Zawodowa w
Osieku
Liceum
Ogólnokształcące
dla Dorosłych
Publiczne
Przedszkole w
Osieku

-

-

-

4

51

-

5

99

99

LICZBA UCZNIÓW
460

144

117

114

84
ZS W OSIEKU

PSP W OSSALI

PSP W SZWAGROWIE

PSP W SUCHOWOLI

PSP W PLISKOWOLI

liczaba uczniów

Zatrudnienie
W roku szkolnym 2018/2019 przeciętna liczba zatrudnionych nauczycieli
w szkołach prowadzonych przez gminę Osiek wyniosła 113,45 etatu, z tego
nauczycieli w poszczególnych szkołach ( stan na 22.08.2019r.):

Nazwa szkoły
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Etaty nauczycieli
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Zespół Szkół im. Jana
Pawła II w Osieku
Publiczna Szkoła
Podstawowa im. H. i J.
Świątyńskich w Ossali
Publiczna Szkoła
Podstawowa w Pliskowoli
Publiczna Szkoła
Podstawowa im. M.
Konopnickiej w Suchowoli
Publiczna Szkoła
Podstawowa im. Świętego
Jana Pawła II w
Szwagrowie
Razem

Dyplomowa
ny

Etaty
niesubwencyjne
- wychowanie
przedszkolne

2,78

44,93

4,29

0,34

0,56

11,49

1,68

0,0

0,96

1,00

8,26

1,40

15,26

0,33

1,61

3,65

8,55

1,12

15,67

0,14

0,0

1,12

12,93

1,48

113,45

2,91

5,30

9,11

86,16

9,97

Ogółem

stażysta

kontraktowy

56,39

2,0

2,39

14,51

0,44

11,62

mianowany

LICZBA STOSUNKÓW PRACY NAUCZYCIELI
Z PODZIAŁEM NA STOPNIE AWANSU ZAWODOWEGO
dyplomowany

mianowany

kontraktowy

stażysta

5% 3%
9%

83%

We wszystkich szkołach prowadzonych przez gminę Osiek dzieci i
młodzież objęta jest pomocą psychologiczno - pedagogiczną. Dotyczy to w
szczególności dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia
specjalnego oraz opiniami z poradni psychologiczno - pedagogicznej. W
szkołach prowadzone są zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno - kompensacyjne,
dydaktyczno - wyrównawcze oraz nauczanie indywidualne. Do szkół
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prowadzonych przez gminę Osiek dowożono uczniów do Zespołu Szkół im.
Jana Pawła II w Osieku, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Heleny i Józefa
Świątyńskich w Ossali oraz Publicznej Szkoty Podstawowej im. Świętego Jana
Pawia li w Szwagrowie. Ponadto zapewniono dowóz uczniom
niepełnosprawnym do ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych.
Zgodnie z dyspozycją art. 90b i art. 90m ustawy o systemie oświaty
wspomagano uczniów w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych.
Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów,
ale także szkół ponadgimnazjalnych zamieszkujących na terenie Gminy
Osiek.
Stypendia socjalne
Na podstawie Uchwały Nr XXI/137/16 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31
sierpnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
Gminy Osiek W 2019 Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku przyznał pomoc
dla uczniów w formie stypendium szkolnego w okresie od I-VI dla 114 uczniów,
a okresie od IX-XII 2019 roku dla 109 uczniów. Pomoc ta obejmowała uczniów
szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz uczniów szkół
specjalnych.
W I półroczu 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku przyznano
pomoc dla 114 uczniów w wysokości 25.000,00 zł. w tym środki własne gminy
– 5000 zł.
W II półroczu 2019 roku przyznano środki w wysokości 25.000,50 zł. dla 109
uczniów z tego środki własne gminy to – 5000 zł.
Główne programy i projekty realizowane w szkołach prowadzonych przez
Gminę Osiek:
1) Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku:
 w ramach Programu dla gmin województwa świętokrzyskiego pt.
„Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej -Czyste powietrze,
woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.” Uzyskane środki
finansowe – 24.000 zł,
 w ramach Rządowego programu-„ Aktywna tablica.” Uzyskane środki
finansowe -14.000zł,
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 współorganizacja obchodów 80-rocznicy Bitwy o Osiek.
2) PSP im. Heleny i józefa Świątyńskich w Ossali:
 Szkoła na początku września 2019r. przystąpiła do ogólnopolskiego
konkursu ogłoszonego przez Ogólnopolską Sieć Edukacyjną, która
zajmuje się instalowaniem i obsługą Internetu dla szkół. W ramach tego
konkursu szkoła jako jedna z dwóch szkół w powiecie staszowskim,
wygrała mulitedialną, mobilną pracownię komputerową na kwotę
34.000,00 zł (kwota wyceny podana orientacyjnie na podstawie danych
internetowych),która została dostarczona w kwietniu 2020r.,
 Dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczące zakupu i dostawy na
rzecz zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4 % rezerwy
w roku 2019. Z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce
dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej
z
przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych: fizyki, chemii,
biologii
i geografii. Wartość
zamówienia wynosiła 61.104,00 zł. Zakupione pomoce dydaktyczne są
bardzo pomocne do realizacji podstawy programowej, wzbogaciły
uatrakcyjniły zajęcia z w/w przedmiotów,
 Program Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie ustanowienia
Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji
uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. W ramach
programu szkoła została wyposażona w monitory dotykowe na kwotę
17.500 złotych.
3) PSP im. Marii Konopnickiej w Suchowoli:
 Rządowy projekt Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE)oferujący
wszystkim szkołom w Polsce dostęp do bezpłatnego, bezpiecznego i
szybkiego Internetu.
 Rządowy projekt „Aktywna tablica” – wyposażenie szkoły w nowoczesne
pomoce dydaktyczne służące wykorzystaniu technologii informacyjnokomunikacyjnej w procesie nauczania. W kwocie 17 500,00zł zakupiono
2 zestawy interaktywne /tablice multimedialne/ dla szkoły, które są
wykorzystywane przez nauczycieli i uczniów w celu polepszenia jakości
nauczania na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.
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 Subwencja oświatowa - Szkoła jest wyposażona w nowoczesne pomoce
dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej
z przedmiotów przyrodniczych /geografia, biologia, fizyka i chemia /,
 Wdrożenie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, dzięki
któremu biblioteka szkolna została wyposażona w nowe pozycje
książkowe. W kwocie 5 000,00zł zakupiono 278 nowych książek, w tym
lektur.
 Wdrożenie usług Microsoft Office 365 Education – „Szkoła w chmurze”
–wdrożenie darmowego pakietu Office 365 od firmy Microsoft w Szkole,
co pozwala na korzystanie z pełnego wachlarza możliwości
oprogramowania Office w wersji on-line,
4) PSP im. Świętego Jana Pawła II w Szwagrowie:
 Program grantowy „Tu Mieszkam, Tu Zmieniam” organizowany przez
Fundację Santander Bank Polska. W formie darowizny otrzymaliśmy 5
tys. zł na realizację projektu w naszej szkole "Kto czyta temu umysł
rozkwita”. W ramach realizacji projektu zakupiono min. brakujące
pozycje lekturowe, bajeczki dla młodszych dzieci, nowości wydawnicze
dla młodzieży. Przeprowadzono szereg działań promujących czytelnictwo
wśród uczniów naszej szkoły.
 Program Rządowy – Aktywna Tablica- pozyskano dwa monitory
interaktywne.
5) PSP w Pliskowoli:
 Od września 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. w szkole był realizowany
projekt Nowoczesna i bezpieczna szkoła dla uczniów w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego na kwotę 124 500 zł.
W ramach projektu szkoła została doposażona w sprzęt multimedialny :
laptopy- 14 szt., roboty- 8szt., tablety-8 szt. monitory interaktywne-2
szt.Ponadto szkoła została doposażona w białe tablice, radiomagnetofony,
mapy i inne pomoce dydaktyczne.
 Projekt pt. „Dobrą kondycję mam, bo o nią systematycznie dbam”
otrzymał dofinansowanie w wysokości 10 000 zł z Fundacji Orlen w
ramach programu "Moje miejsce na Ziemi" - edycja 2/2019,
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 W ramach Rządowego Programu Aktywna Tablica szkoła została
wzbogaciła się o 1 monitor interaktywny i sprzęt nagłaśniający, w tym
kolumny, wzmacniacze, mikrofony o wartości 17 500 zł.

10. KULTURA, SPORT

Zadania z zakresu działalności kulturalnej realizowane są za pośrednictwem
Miejsko – Gminne Biblioteki Publicznej w Osieku i Miejsko – Gminnego
Ośrodka Kultury w Osieku.
1) Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku jest samorządową
instytucją kultury. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem sprawuje
Burmistrz Miasta i Gminy, a nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki
sprawują Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach oraz powiatowa
Biblioteka Publiczna w Staszowie. Posiada ona swoją filię w Tursku
Wielkim..
Przedmiotem działania placówki jest gromadzenie, opracowywanie,
przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych oraz obsługa
użytkowników z terenu gminy Osiek. Podstawowym warunkiem prawidłowego
funkcjonowania biblioteki jest systematyczny wpływ nowości i równoległe
wycofanie publikacji nieprzydatnych. Biblioteka systematycznie w miarę
posiadanych środków dokonuje zakupów nowych książek i tym zaspokaja
potrzeby czytelników. Dysponuje atrakcyjnymi nowościami wyeksponowanymi
w specjalnym dziale „Nowości”. Biblioteka nie może spełniać wszystkich
oczekiwań czytelników dlatego też kontynuuje współpracę z innymi
bibliotekami w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych, korzystając w ten
sposób z ich księgozbiorów. W Bibliotece Publicznej funkcjonuje usługa
„Książka na telefon”.

2)Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Osieku jest samorządową instytucją
kultury posiadającą osobowość prawną. Siedzibą instytucji jest miasto Osiek, a
swoją działalnością obejmuje ona miasto i gminę Osiek. Organizatorem MGOK
jest Gmina Osiek.
Celem MGOK jest prowadzenie wielokierunkowej
działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców.
Do podstawowych zadań MGOK należy: rozpoznawanie i rozbudzanie
zainteresowań kulturalnych społeczeństwa, kształtowanie wzorców aktywnego
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uczestnictwa w kulturze, kultywowanie i rozwijanie tradycji kulturalnych,
twórczości ludowej amatorskiej wszystkich środowisk mieszkańców gminy,
wspomaganie pod względem merytorycznym i organizacyjnym inicjatyw
kulturalnych wszystkich środowisk gminy, tworzenie warunków do rozwoju
talentów twórczych i twórczości kulturalnej oraz amatorskiego ruchu
artystycznego , współpraca z innymi ośrodkami kultury, sportu i rekreacji,
współdziałanie z organizacjami społecznymi, zakładami pracy, szkołami w
zakresie prowadzonej działalności oraz organizowanie działalności
rozrywkowej.
Działania kulturalne zrealizowane przez MGOK w Osieku w 2019 roku
Rodzaj

Ilość

Szczegółowy opis

działania
Koncerty

1



Koncert zorganizowany w okazji Dnia Kobiet

Imprezy

2




27 Finał WOŚP
Dzień Dziecka 2019

Konkursy

2




Konkurs na najpiękniejszą pisankę wielkanocną
Konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy gminy Osiek

Kiermasz

2




Kiermasz wielkanocny
Kiermasz bożonarodzeniowy

Inne działania

6



Ferie zimowe 2019 w ramach , których zorganizowano:
a) wyjazdy na lodowisko do Majdanu Królewskiego i
Tarnobrzega,
b) wyjazd do kina do Nowej Dęby na bajkę „ Ralph
demolka w Internecie”,
c) warsztaty artystyczne dla dzieci,
d) zabawa karnawałowa dla dzieci.
Wakacje dla dzieci w ramach, których zorganizowano:
a) wyjazd na pływalnie do Połańca
b) wyjazd do kina w Tarnobrzegu
c) wyjazd do jura parku w Bałtowie
d) zajęcia edukacji leśnej- podchody – leśniczówka
Pliskowola
e) gry i zabawy dla dzieci
f) warsztaty plastyczne
Wycieczka do Sandomierza

plenerowe,
tematyczne
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Szacunkowa

liczba

W czasie wycieczki uczestnicy zwiedzili najważniejsze
zabytki Sandomierza.
Współorganizowanie z Miejsko – Gminną Biblioteką
Publiczną w Osieku spotkania w ramach „Narodowego
Czytania”. W ramach spotkania czytane były fragmenty
polskich noweli
Zabawa andrzejkowa dla dzieci – prowadzona przez
animatorów z grupy Wesoła gromadka z Kielc
Zabawa mikołajkowa prowadzona przez animatorów z grupy
Wesoła Gromadka

uczestników

wszystkich

wydarzeń

kulturalnych

organizowanych przez MGOK w 2019 to ok. 1600 osób. Podana liczba jest
szacunkowa ponieważ MGOK nie organizuje imprez biletowanych.
Zdjęcia z wydarzeń organizowanych przez MGOK w 2019
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W MGOK odbywają się zajęcia: nauki gry na instrumentach muzycznych, nauki
śpiewu, zajęcia plastyczne dla dzieci, zajęcia sztuk walki aikido – dla dzieci i
młodzieży oraz zajęcia ruchowe – aerobic dla dorosłych.
MGOK jest wydawcą gazety „ Wieści Osieckie”. Gazeta wydawana jest jako
kwartalnik.
SPORT
Miejski Klub Sportowy „PIAST” Osiek działa od 1985 roku
i systematycznie, nieprzerwanie zajmuje się popularyzowaniem
piłki
nożnejwśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta i gminy Osiek.
Od kilkunastu lat klub realizuje zadania z zakresu upowszechniania kultury
fizycznej we współpracy z gminą Osiek. W 2019 roku na realizację zadania
publicznego pod nazwą „Popularyzacja piłki nożnej wśród dorosłych w mieście
i gminie Osiek”, otrzymał dotację w wysokości 56 000 zł.
Środki
przeznaczono na zajęcia szkoleniowe piłki nożnej, mecze mistrzowskie i
kontrolne, obsługę finansową i wydatki administracyjne oraz działania związane
z utrzymaniem stadionu.
W 2019 roku MKS PIAST zrzeszał 16 członków. W
ramach
działalności
Miejskiego Klubu Sportowego „PIAST” w 2019 roku, prowadzona była drużyna
„seniorów” obejmująca 49 osób występująca w klasie „A” grupy III
Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej w Kielcach Podokręg Sandomierz oraz
3 grupy młodzieżowe i 2 grupy najmłodszych:
- drużyna młodzików starszych rocznik 2006 i młodsi - 14 osób,
- drużyna Orlik młodszy starszy rocznik 2008 i młodsi – 16 osób,
- drużyna Orlik młodszy rocznik 2009 – 21 osób,
- drużyna Orlik młodszy rocznik 2010-2011 – 17 osób,
- drużyna Żak młodszy rocznik 2012-2013 – 13 osób.
W okresie przygotowawczym drużyna „Seniorów” rozegrała 6 meczów
kontrolnych. Od 30.03.2019 r. do 09.06.2019 r. odbyło się 11 meczy
mistrzowskich w tym 5 wyjazdowych i 6 na własnym stadionie. W rundzie
jesiennej rozegrano 5 sparingów oraz 11meczy mistrzowskich. Drużyna
„Młodzików Starszych rocznik 2006 i młodsi” szkolona przez trenera UEFA-C
rozegrała 10 meczy w gr. D1 Podokręgu Sandomierz. Ponadto uczestniczyli w
halowym turnieju piłki nożnej oraz rozegrali 2 mecze sparingowe.
„Orlik młodszy starszy 2008 i młodsi” rozegrał 22 mecze, natomiast „Orlik
młodszy rocznik 2009”uczestniczył w 5 turniejach piłki nożnej w rundzie
wiosennej i w 5 w rundzie jesiennej. Najmłodsze grupy rozegrały 2 sparingi i 1
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turniej, natomiast w rundzie jesiennej „Orlik młodszy 2010/2011” brał udział w
5 turniejach a „Żak młodszy 2012/2013” uczestniczył w 4 turniejach.
Zajęcia szkoleniowe wszystkich grup trwały do końca czerwca 2019 r.
W dniu 08.10.2019 r. zorganizowany został wyjazd na mecz towarzyski
kobiet Polska-Brazylia, który odbył się na stadionie Suzuki Arena Kielce.
11.WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Programu współpracy Miasta i Gminy Osiek z organizacjami
pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2019 został uchwalony Uchwałą Nr
XLIII/281/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 19 października 2018r.W roku
2019 współpraca z organizacjami pozarządowymi realizowana była głównie
poprzez:
1) zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych na
zasadach określonych w ustawie:
a) powierzenie Stowarzyszeniu Świętokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu
Świętokrzyskim realizacji zadania publicznego pn. ,,Pozyskiwanie artykułów
żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Osiek” na kwotę
4 000,00 zł,
b) powierzenie Miejskiemu Klubowi Sportowemu „Piast” w Osieku
realizacji zadania publicznego pn. ,,Popularyzacja piłki nożnej wśród dorosłych
w mieście i gminie Osiek” na kwotę 56 000,00 zł;
2) użyczanie mienia ruchomego i nieruchomego stanowiącego własność
gminy Osiek:
a) użyczanie stadionu sportowego Miejskiemu Klubowi Sportowemu
„Piast” w Osieku,
b) użyczanie nieruchomości zabudowanej wraz z niezbędną częścią
nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na realizację celów statutowych
Stowarzyszenia Rozwoju wsi Fenix w Sworoniu,
c) użyczanie Świetlicy Wiejskiej w Mucharzewiu Kołu Gospodyń Wiejskich
w Mucharzewiu,
d) użyczanie
budynku komunalnego w Strużkach Kołu Gospodyń
Wiejskich w Strużkach;
3) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności
i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków oraz przyjmowanie
wniosków i opinii do projektów aktów normatywnych w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych:
a) akty prawa miejscowego poddawane były konsultacjom z organizacjami
pozarządowymi na zasadach określonych w Uchwale Nr XXXIX/264/10
Rady Miejskiej w Osieku z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia
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szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku
publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) projektów
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji,
b) udzielano zainteresowanym organizacjom pozarządowym działającym na
terenie gminy Osiek informacji o źródłach i sposobach pozyskiwania środków
zewnętrznych, a także na temat organizowanych szkoleń, warsztatów,
konferencji i seminarium.
Ocena realizacji Programu współpracy Miasta i Gminy Osiek z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2019, według wskaźników określonych w § 12 ust. 2
Programu, przedstawia się następująco:
1) liczba podmiotów wyrażających wolę podjęcia we współpracy z Miastem
i Gminą Osiek realizacji zadań publicznych na rzecz lokalnej społeczności - 2;
2) liczba podmiotów, którym zlecono realizację zadań publicznych - 2;
3) liczba zaproponowanych przez podmioty zadań publicznych – 0;
4) liczba zleconych przez Miasto i Gminę Osiek zadań, w tym liczba
zawartych umów - 2;
5) liczba osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych - 51, w tym
liczba wolontariuszy - 5;
6) liczba osób, które były adresatami (beneficjentami) zadań publicznych 1776;
7) całkowity koszt realizacji zleconych przez Miasto i Gminę Osiek zadań –
60 000,00 zł;
8) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta i
Gminy Osiek na realizację tych zadań - 60 000,00 zł. ( 56 000,00 zł MKS Piast
Osiek
i 4 000,00 zł SŚBŻ).
12.ZABYTKI

Gmina Osiek ma opracowany Program Opieki nad Zabytkami dla Miasta
i Gminy Osiek na lata 2016-2019–Aktualizacja, który został przyjęty przez Radę
Miejską w Osieku uchwałą Nr XXV/158/16 z dnia 30 grudnia 2016r. Celem
Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Osiek jest poprawa stanu
zachowania obiektów z rejestru zabytków i obiektów wpisanych do Gminnej
Ewidencji Zabytków. Priorytetami Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta
i Gminy Osiek na lata 2016-2019 - Aktualizacja są: Priorytet I - Świadoma
ochrona i kształtowanie krajobrazu kulturowego Miasta i Gminy Osiek:

32

Raport o stanie Gminy Osiek za 2019r.

miasteczko i wieś, krajobraz kulturowy w powiązaniu z układami
urbanistycznymi, dziedzictwo żywe.
Priorytet II - Rewaloryzacja dziedzictwa kulturowego wpływająca na rozwój
społeczny i gospodarczy Miasta i Gminy Osiek .
Program, jako dokument strategiczny ma ukierunkować i zoptymalizować
działania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, w szczególności
zabytków nieruchomych i ruchomych, jako elementów o kluczowym znaczeniu
dla popularyzacji historii i kultury regionu.
Na terenie gminy znajduje się obiekty zabytkowe wpisane do Rejestru
Zabytków Województwa Świętokrzyskiego są to:
1) Pomnik ku czci 5 mieszkańców Niekrasowa poległych w wojnie polsko
–sowieckiej 1918-1920 w miejscowości Niekrasow)
2) Najstarsza cześć cmentarza katolickiego w miejscowości Niekrasów.
3) Zespół kościoła parafialnego pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi
Panny
w miejscowości Niekrasow.
4) Kościół parafialny pw. Nawiedzenia N.P. Marii w miejscowości
Niekrasów.
5) Dzwonnica w miejscowości Niekrasow.
6) Kościół parafialny pw. Św. Stanisława bpa w miejscowości Osiek.
7) Stanowisko archeologiczne Tursko 1 (AZP 94-70/31)- tzw. Zamczysko
Turskie.
8) Figura przydrożna Św. Jana Nepomucena, późnobarokowa ok 1800r.
położona przy tzw. Trakcie królewskim, na gruntach Parafii Rzymsko
Katolickiej pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Niekrasowie.
9) Dwie figury przydrożne przy tzw. trakcie królewskim, na gruntach
Parafii Rzymsko- Katolickiej pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny
w Niekrasowie.
10)
Krzyż przydrożny, późnobarokowy z ok. 1800 r. (Niekrasów),
11)
Św. Józef z Dzieciątkiem, późnobarokowy z ok. 1800r.(
Niekrasów)
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Kościół parafialny pw. Św. Stanisława bpa w Osieku

Zespół kościoła parafialnego pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Niekrasowie

34

Raport o stanie Gminy Osiek za 2019r.

Zadania zapisane w Programie Opieki nad Zabytkami dla Gminy Osiek
zarówno organizacyjne, jak i inwestycyjne realizowane są w ramach
posiadanych środków i potrzeb. Celem „Programu opieki nad zabytkami w
Mieście i Gminie Osiek” jest nie tylko poprawa stanu zachowania obiektów z
rejestru zabytków i obiektów wpisanych do Gminnej ewidencji, w tym dbałość o
miejsca pamięci narodowej, kapliczki, cmentarze. Aktywność społeczna i
świadome zaangażowanie w opiekę nad regionalnym dziedzictwem kulturowym
przejawia także młodzież ze szkół i placówek oświatowych, która co roku bierze
czynny udział w porządkowaniu cmentarzy, mogił zbiorowych żołnierzy oraz
opiekuje się opuszczonym grobami.
Podkreślić należy również, że została zaktualizowana Gminna Ewidencja
Zabytków Miasta i Gminy Osiek i przekazana do konserwatora zbytków oraz
zaopiniowana pozytywnie. W ewidencji znajdują się zabytki wpisane do rejestru
zabytków oraz obiekty nieruchome w postaci pojedynczych zabudowań: domy
mieszkalne wraz z zabudową gospodarczą (stodoła, obora), kaplice, obiekty
należące do parafii rzymsko-katolickich, cmentarz żydowski, miejsca pamięci
narodowej, jak również stanowiska archeologiczne. Obiekty należące do osób
prywatnych, jeśli są zamieszkałe i właściwie użytkowane są w dobrym stanie
technicznym, natomiast inne niszczeją zarówno ze względu na brak środków,
jak i zainteresowania. Gmina Osiek nie posiada bezpośrednio możliwości
wpływania na poprawę stanu zachowania obiektów, które są własnością osób
fizycznych. Brak również możliwości prawnych
udzielania tej grupie
podmiotów pomocy finansowej. W związku z tym stan techniczny wielu
obiektów na przestrzeni lat się pogorszył. Wielu budynków, które z uwagi na
przeprowadzone zmiany w wyglądzie, stanu elewacji i stolarki okiennej,
drzwiowej, a prawdopodobnie również zmiany wyposażenia wewnętrznego
zatraciły charakter obiektów zabytkowych. W tych przypadkach wnioskowano
do Konserwatora Zabytków o ich wykreślenie z ewidencji zabytków. Cele
zawarte w programie były i są realizowane w miarę możliwości dostępnych
środków prawnych, ekonomicznych i finansowych.

13. POMOC SPOŁECZNA

Powody przyznawania pomocy
Z posiadanej przez OPS dokumentacji wynika, że z pomocy Ośrodka w 2019 r.
skorzystało 315 rodzin, 899 osób
Najczęstszą przyczyną udzielania pomocy przez OPS były:
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20.ubóstwo – 425 osób,
–
bezrobocie – 431 osoby,
–
długotrwała choroba – 595 osoby,
–
niepełnosprawność – 234 osób,
–
bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, rodziny niepełne
– 77 osób,
–
bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego – 135 osób,
–
alkoholizm – 33 osób.
Najczęściej występującym powodem korzystania z pomocy społecznej była
długotrwała choroba oraz bezrobocie. Problem ubóstwa jest zawsze związany
nierozerwalnie z bezrobociem. Brak miejsc pracy powoduje, że często jedynym
źródłem dochodu tych osób, czy rodzin są świadczenia rodzinne oraz zasiłki
otrzymywane z Ośrodka Pomocy Społecznej. Długotrwałe pozostawanie bez
pracy, powoduje uzależnienie rodzin od pomocy Ośrodka, to z kolei rodzi
bierność i minimalizuje potrzeby. W 2019 roku zjawisko to obserwuje się
częściej u osób starszych, chorych lub postrzeganych przez środowisko, jako
niezaradne, często są to osoby opóźnione intelektualnie, którym trudno odnaleźć
się w obecnej rzeczywistości. Obok tych osób spotykane są coraz częściej osoby
młode wykazujące coraz większą aktywność w poszukiwaniu pracy, w tym za
granicą. Wielu młodych wyjeżdża do pracy regularnie. Praca za granicą staje się
dla nich sposobem na bezrobocie. Najczęściej jest to praca nielegalna, toteż
trudno niejednokrotnie stwierdzić wysokość uzyskiwanych dochodów przez te
osoby, a tym samym właściwie ocenić ich sytuację materialną. Problemem, dość
dużym, jest bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu
gospodarstwa domowego. W stosunku do tych osób podejmowane są różnego
rodzaju działania, przede wszystkim sporządzany jest kontrakt socjalny, który
ma na celu określenie zadań, sposobu ich realizacji, zarówno po stronie klienta,
jak i pracownika socjalnego. Kolejnym problemem, co do wielkości
występowania była w 2019 r. długotrwała i ciężka choroba. Pracownicy
socjalni często obserwują, że osoby bezrobotne i ubogie nie mają funduszy na
leczenie, zgłaszają się często do lekarza, kiedy choroba przechodzi w stan
przewlekły, wówczas leczenie jest bardziej kosztowne i długotrwałe. Brak
funduszy uniemożliwia systematyczne przyjmowanie leków. Często jest to
dramat rodzin i osób, które stoją przed wyborem, na co wydać skromne
fundusze: leki czy żywność?
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Kolejnymi problemami dominującymi w rodzinie, podanymi według wielkości
ich występowania były: - niepełnosprawność. Bardzo poważnym problemem
jest alkoholizm. Problem ten pracownicy OPS próbują rozwiązać przy
współpracy z Policją, Komisją ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Jest to zadanie trudne, gdyż od lat obserwuje się, że rodziny, w
których występuje alkoholizm zgłaszają się zbyt późno, kiedy choroba
alkoholowa jest w stadium zaawansowanym. Występujące przypadki częstego
picia alkoholu są bagatelizowane, rodziny nie chcą o tym mówi, twierdząc, że
same sobie z tym poradzą. Podejmowane działania Ośrodka w zakresie
rozwiązywania problemu alkoholizmu są skuteczne, jeśli ofiary chcą
współpracować i nie boją się radykalnych rozwiązań. W innych przypadkach, są
to działania łagodzące problem.
Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej
Każde świadczenie przyznawane jest decyzją administracyjną. W 2019 roku
Ośrodek wydał 772 decyzji w sprawie pomocy społecznej.
Liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczna w 2019 r.
Liczba osób, Liczba
którym
rodzin
przyznano
świadczenie

Liczba
osób
w
rodzinach

Świadczenia przyznane w ramach zadań
zleconych i własnych

491

311

890

Świadczenia przyznane w ramach zadań
zleconych

11

11

18

Świadczenia przyznane w ramach zadań
własnych

488

308

882

Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej
ogółem

492

293

857

w tym: wyłącznie w postaci pracy
socjalnej

113

113

320

praca socjalna prowadzona w oparciu o
kontrakt socjalny

4

4

5
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Przyznawanie świadczeń w ramach zadań własnych:
1) zasiłki celowe – pomoc ta była świadczona przede wszystkim na zakup
odzieży, opału, żywności oraz leczenie. Z pomocy korzystały osoby i rodziny,
których dochód nie przekracza kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z
art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Prawo do świadczeń pieniężnych z
pomocy
społecznej
przysługuje
przy
jednoczesnym
wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2-15
ww. ustawy (sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności,
długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar
handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz prowadzenia
gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub
wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w
Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności
w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu i
narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub
ekologicznej); Z pomocy w formie zasiłków celowych w 2019 roku skorzystały
3 osoby (osób w rodzinie - 6) na kwotę na kwotę 301,00 zł.
2) specjalne zasiłki celowe – pomoc ta świadczona była w szczególnie
uzasadnionych sytuacjach. Udzielana była zgodnie z art. 41 pkt 1 ustawy o
pomocy społecznej cyt.: „W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie
albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być
przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nie przekraczającej
odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub
rodziny, który nie podlega zwrotowi”; Pomocy w formie specjalnych zasiłków
celowych udzielono 20 rodzinom (43 osobom) na łączną kwotę 6.760 zł.
3)zasiłki okresowe – pomoc świadczona była osobom i rodzinom na
zaspokojenie niezbędnych potrzeb. Ten rodzaj pomocy udzielano na podstawie
art. 38 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w szczególności ze względu na
długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania
lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia
społecznego. Z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało – 101
rodziny (osób w rodzinach – 277) na łączną kwotę 128.000zł;
4) zasiłki stałe – pomoc ta przysługuje pełnoletniej osobie samotnie
gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej
do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby
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samotnie gospodarującej lub pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie,
niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli
jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium
dochodowego na osobę w rodzinie. Z pomocy w formie zasiłków stałych
skorzystało 56 osób (osób w rodzinach – 72) na łączną kwotę zł; 305.631zł.
5) Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
W ramach programu z pomocy skorzystało 461 osób, w tym:
1) w formie świadczenia rzeczowego (żywność) – 2 rodzin (osób w rodzinach 2)
– 660 zł,
2) w formie zasiłku celowego – 107 rodzin (osób w rodzinach – 292) –
59.010zł,
3) w formie obiadów w szkole – 254 dzieci – 101.098 zł
dowóz obiadów do szkoły – 8.400 zł.
Obiady dla dzieci realizowane były w 8 szkołach podstawowych, 1 gimnazjach,
1 przedszkole, 1 ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy.
Pomoc niematerialna
1)specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, oraz usługi opiekuńcze. Z tej formy pomocy
korzystało 9 osób;
2) specjalistyczne usługi z dzieckiem autystycznym w miejscu zamieszkania
dziecka – 2 dzieci
3) usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunkę środowiskową dla 5 osób,
w tym 4 osoby objęte programem 75plus
4) pomoc w formie pracy socjalnej – to między innymi poradnictwo w trudnych
sprawach życiowych udzielane najczęściej podczas przeprowadzania wywiadów
środowiskowych. Tą formą pomocy objęte były wszystkie osoby i rodziny
zgłaszające się do Ośrodka Pomocy Społecznej;
5)
poradnictwo specjalistyczne – obejmowało rozmowy/warsztaty
z profesjonalistami np. psychologiem, pedagogiem, logopedą. Najczęściej z
poradnictwa tego korzystały osoby kierowane przez pracowników socjalnych;
6) pracownicy Ośrodka pomagają w przygotowywaniu dla podopiecznych
pozwów do sądu o alimenty, separację, rozwód, ograniczenie władzy
rodzicielskiej, ustanowienie ojcostwa, załatwianiu spraw emerytalno-rentowych,
odwołań do ZUS, KRUS, powiatowego orzecznictwa, ustalenie świadczenia
uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji i inne.
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Umieszczanie w domach pomocy społecznej
W domach pomocy społecznej przebywa 17 mieszkańców gminy Osiek, 3 osoby
zostały umieszczone decyzją sądu, 14 osób zostało umieszczonych z uwagi na
bardzo zły stan zdrowia (niezdolność do samodzielnej egzystencji) oraz trudne
warunki mieszkaniowe.

Odpłatność za pobyt w DPS

Lp.

Ilość
przebywających

Nazwa DPS

Koszt pobytu

1.

DPS Tarnobrzeg

2

65.545,86

2.

DPS Ostrowiec
Świętokrzyski

1

33.474,93

3.

DPS Mielec

1

30.402,31

4.

DPS Rudki

2

38.500,5

5.

DPS Kurozwęki

4

132293,02

6.

DPS Czachów

1

39461,37

7.

DPS
„Zielone
/Daleszyc

5

51.839,73

8

DPS Pęcławice

1

22.519,14

Suma

17

414.038,71

Niwy”

Schroniska
Lp.

Miejscowość

Ilość osób przebywających

Koszt pobytu

1

Morawica

1

9911,61

2

Jankowice

2

15.565,92

3

Tarnobrzeg

2

6214,78

4

Wąworków

2

10.575

Razem

7

42.367,31
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Świadczenia rodzinne
System świadczeń rodzinnych skierowany jest do rodzin, które
zabezpieczyć potrzeb związanych z ponoszeniem wydatków
dzieci. W roku 2019 odnotowano 650 rodzin objętych
rodzinnymi. W sprawach świadczeń rodzinnych wydano 1184
10 odmawiających przyznania świadczenia.

nie są w stanie
na utrzymanie
świadczeniami
decyzji, w tym

Struktura wydatków na świadczenia rodzinne w 2019 r.
L.p.

Świadczenie

Liczba
świadcze
ń

Kwota
wypłacony
ch
świadczeń
w złotych

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego
1.

Zasiłek rodzinny

8482

951918,50

2.

Dodatek z tyt. urodzenia dziecka

39

39000

3.

Dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z
urlopu wychowawczego

96

36938

4.

Dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka

255

47843,65

5.

Dodatek z tyt. kształcenia
niepełnosprawnego

682

71215,52

6.

Dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego

800

45695

7.

Dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie
wielodzietnej

1465

132586,80

i

rehabilitacji

dziecka

Dodatek z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
8.

Na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w
miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły

14

1582

9.

Na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do
miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły

1031

65596,50

Świadczenia opiekuńcze
10.

Zasiłek pielęgnacyjny

3051

578249

11.

Świadczenie pielęgnacyjne

431

678729

12.

Specjalny zasiłek opiekuńczy

336

205510

Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
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13.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
(przyznawane nie zależnie od dochodu

61

61000

Składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe
14.

Składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe

672

190526

15.

Składki zdrowotne

605

60181

Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego to rodzaj finansowego wsparcia dla
rodzin, w których dzieci pomimo zasądzonych alimentów od rodzica wyrokiem
sądu są ich pozbawione z powodu bezskuteczności egzekucji sądowej. Państwo
zastępczo wypłaca osobom uprawnionym świadczenia pieniężne w wysokości
zgodnej z wyrokiem sądowym, nie więcej jednak niż 500 zł na dziecko.
Zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w
wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie
uprawnionej łącznie z ustawowymi odsetkami jest dłużnik alimentacyjny.
Kwoty zwrócone 2019 r. przez dłużników alimentacyjnych wynosiły: 31264,16
zł.
1) 25538,66 zł z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (z
tego: przekazane do budżetu państwa 8588,27 zł; przekazane na dochody własne
gminy wierzyciela 5725,50 zł.
Ośrodek przekazuje do Biura Informacji Gospodarczej w Warszawie informacje
o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego w razie powstania zaległości za
okres dłuższy niż 6 miesięcy. Dłużników alimentacyjnych w mieście i gminie
Osiek jest 30 osób, wierzycieli 36 osób. W sprawie świadczeń z funduszu
alimentacyjnego wydano 340 decyzji.
Pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 500+
Liczba złożonych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
– 823
Z tego złożonych w formie papierowej – 638, złożonych drogą elektroniczną –
185
Liczba wydanych decyzji w sprawie przyznania świadczenia 823
Poniesione z budżetu państwa wydatki na świadczenie wychowawcze (bez
środków na koszty obsługi i na wdrożenie) 6936.233
Liczba rodzin mających ustalone prawo do świadczenia wychowawczego – 823
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Świadczenie rodzicielskie
Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które
nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego.
Uprawnieni do pobierania tego świadczenia są więc między innymi bezrobotni
(niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także
wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby
zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie
pobierają zasiłku macierzyńskiego mogą ubiegać się o świadczenie
rodzicielskie.
W roku 2019 wypłacono 397 świadczeń na kwotę: 366.630 zł.
Ustawa ,,Za życiem” .Świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka,
opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na
dochód. Z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie, o
którym mowa w art. 4 ust.3, przyznaje się, na to dziecko, jednorazowe
świadczenie w wysokości 8.000 zł.
W roku 2019 wypłacono 2 świadczenia.
Świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił
program, na podstawie którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde
dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.
W gminie Osiek liczba złożonych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia
„Dobry start”wyniosła w 2019r.- 652, Z tego złożonych w formie papierowej –
534, złożonych drogą elektroniczną – 118. Poniesione wydatki na wypłatę
świadczenia wyniosły – 295.200 zł. Przyznano świadczenia „Dobry Start” dla
984 dzieci.
Prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej
W 2019 roku na zajęcia w świetlicy socjoterapeutycznej uczęszczało ok 56
dzieci z terenu miasta i gminy Osiek ( Suchowola, Pliskowola, Trzcianka,
Sworoń, Szwagrów, Tursko, Strużki i Ossala).
Przez cały rok odbywały się zajęcia dostosowane do potrzeb dzieci m.in. zajęcia
edukacyjne,
wyrównawcze,
wychowawczo
–
profilaktyczne
i
socjoterapeutyczne. Podczas zajęć dzieci zawsze otrzymują posiłek
dostosowany do pory dnia.
Dzieciom przebywającym w świetlicy oferuje się uczestnictwo w różnorodnych
formach zajęć, organizowane są między innymi:
• zajęcia plastyczno-manualne: rysowanie ołówkiem, kredkami, malowanie
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farbami, wycinanki, wydzieranki, wyklejanki, lepienie z plasteliny, masy solnej,
wykonywanie kartek okolicznościowych różnymi technikami, itp.;
• zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, rebusy, zgadywanki, zabawy
matematyczne, doskonalenie czytania;
• zajęcia rekreacyjno-ruchowe: zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, spacery,
zabawy w grupach, ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną, turnieje
sprawnościowe;
• zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych: oglądanie bajek i
filmów edukacyjnych;
W czasie ferii zimowych 18 dzieci uczestniczyło w zimowisku w Szczawnicy,
podczas którego odbyły się wycieczki piesze, kulig, warsztaty malowania
koszulek i decoupage, zwiedzanie zamku w Niedzicy oraz wycieczka
autokarowa na Słowację i spacer do Lodowej Świątyni. Pozostałe dzieci
uczestniczyły w wycieczce na lodowisko i do kina w Rzeszowie.
Wszystkie dzieci uczestniczyły w wypoczynku letnim. Grupa starsza wzięła
udział w 3 dniowym wyjeździe do Zakopanego, podczas którego odbyła
wycieczkę górską do Doliny Gąsienicowej. Świetlica Socjoterapeutyczna brała
udział w konkursie organizowanym przez Fundację TESCO, a wygrany 1 000 zł
został przeznaczony na wyjazd mikołajkowy do kina w Stalowej Woli. Świetlica
co roku również bierze udział w kiermaszach świątecznych
organizowanych przez MGOK w Osieku, tam można podziwiać efekty
twórczego zaangażowania dzieci uczestniczących w zajęciach na świetlicy.
Wychowawcy w świetlicy wspierają dzieci, zapewniają im opiekę oraz pomoc w
nauce, są otwarci na potrzeby dzieci i młodzieży.
W świetlicy w roku 2019 pracowali: 1 pedagog, 1 osoba zatrudniona w ramach
prac interwencyjnych oraz studenci, którzy odbywali praktyki – 2 osoby.
Wydatki na utrzymanie świetlicy wynosiły: - 50.000 zł, 42.773- zł środki
własne.
Prowadzenie Punktu Wydawania Żywności
W 2019 r. Ośrodek za pośrednictwem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi
Pliskowola pozyskał żywność dla
osób. Żywność dowożona była ze
Świętokrzyskiego Banku Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim. W ilości 23
ton 943 kg 1 dag na kwotę 127.555,79 zł wydano: mleko, makaron muszelki,
ryż, ciastka herbatniki, szynka wieprzowa mielona, ser żółty, kasza jęczmienna,
marchewka z groszkiem, olej rzepakowy, cukier, koncentrat pomidorowy,
buraczki wiórki, powidła śliwkowe, szynka drobiowa, fasola biała, gulasz
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wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, herbatniki maślane, gołąbki w
sosie pomidorowym, pasztt wieprzowy, szynka drobiowa, sok jabłkowy,
makaron bezglutenowy Z pomocy tej mogła skorzystać osoba lub rodzina,
którym dochód netto nie przekroczył 150% i 200% kryterium dochodowego.
Żywność przyznawana była na podstawie przeprowadzanych wywiadów
środowiskowych. W 2019r. Ośrodek uczestniczył w 2 zbiórkach W dniach 56.04.2019, 2930.11.2019, żywności. Żywność była zbierana przez wolontariuszy
Zespołu Szkół w Osieku w 3 sklepach w Osieku. Zebrana żywność została
przekazana podopiecznym Ośrodka.
Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Osieku.
Prace Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Osieku odbywały się na 10 posiedzeniach. Wystosowano 47 wezwań celem
zgłoszenia się na posiedzenie Komisji do osób wobec, których zachodziło
podejrzenie, że nadużywając alkoholu niewłaściwie zachowują się wobec
członków swoich rodzin. Wpłynęło 22 wnioski. Najwięcej zawiadomień w tych
sprawach wpływało z policji i prokuratury. Do sądu celem zobowiązania do
leczenia odwykowego skierowano wniosek wobec 9 osób, Zobowiązano do
leczenia w placówce niestacjonarnej 1 osobę Wydano 7 skierowań do leczenia
do Poradni Leczenia Uzależnień. Wydano 7 skierowań do biegłego celem
wydania opinii psychiatryczno-psychologicznej. Komisja zaopiniowała
pozytywnie 7 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych.
Zespół Interdyscyplinarny
Uchwałą Nr V/35/11 Rada Miejska w Osieku z dnia 23 marca 2011 roku
przyjęła Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie. Zarządzeniem Nr 47/17 Burmistrza Miasta i
Gminy Osiek z dnia 18 sierpnia 2017 roku powołał Zespół Interdyscyplinarny,
który ma podejmować działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego zapewnia
ośrodek pomocy społecznej. Zespół Interdyscyplinarny rozpoczął działalność
9.08.2011 r. Do przewodniczącego Zespołu w 2019 wpłynęło 18 Niebieskich
kart cz. A, celem podjęcia stosownych działań. W tym celu zostało powołanych
18 grup roboczych, które opracowały diagnozę problemu, plan pomocy oraz
sposób monitorowania rodziny dotkniętej przemocą. Grupy robocze w 2019 r.
spotykały się na 66 posiedzeniach, pracownicy socjalni i policjant odwiedzali
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rodziny dotknięte przemocą 130 razy. W 12 przypadkach zakończono działania,
w 8 sprawy są w toku. 14 sprawców przemocy zgłoszono do Komisji ds.
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy
zastępczej.
W związku z obowiązkiem wynikającym z Ustawy o wspieraniu rodziny i
pieczy zastępczej, Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku zatrudniał 1 asystenta
rodziny, który świadczył wsparcie dla 8 rodzin przezywających trudności w
wypełnianiu roli opiekuńczo-wychowawczej. W rodzinach tych było 24 dzieci.
Karta Dużej Rodziny
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych.
Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej,
rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżek mogą udzielać
nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni.
Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu
honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny
dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj.
na urządzeniach mobilnych). Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych
dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci:
-w wieku do ukończenia 18 roku życia,
- w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się
w szkole lub szkole wyższej,
- bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się
orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina spełniała ww. warunki.
Jeśli w chwili składania wniosku rodzina nie ma na utrzymaniu co najmniej
trojga dzieci spełniających wymienione wyżej warunki, Karta Dużej Rodziny
nie będzie przysługiwała żadnemu z jej członków. W 2019 roku złożono 186
wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny. Wydano 328 kart.
14. OPIEKA ZDROWOTNA

M-GSPZOZ w Osieku swoją działalność prowadzi w dwóch ośrodkach zdrowia
w Osieku i Tursku Wielkim (filia), od poniedziałku do piątku. Swoją
działalność Miejsko-Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
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prowadzi nieprzerwanie od 01.12.1998 roku. W strukturze organizacyjnej
MGSPZOZ wchodzą kontrakty z zakresu:
 podstawowej opieki medycznej, - od początku działalności(w ramach
kontraktu usługi w zakresie lekarza POZ, pielęgniarki środowiskoworodzinnej, położnej POZ) pielęgniarki szkolnej
 stomatologii ogólnej i dziecięcej, - od początku działalności
 rehabilitacji- od 2000 roku
 specjalistki (ginekologia)- od początku działalności
 transport sanitarny od początku działalności (obejmujący również filię)
W strukturze przychodni jest również z Filia wiejskiego Ośrodka Zdrowia
w Tursku Wielkim. Usługi medyczne są udzielne z zakresu:
 podstawowej opieki medycznej, - od początku działalności
 stomatologii ogólnej i dziecięcej, - od początku działalności
Do podstawowych celów i zadań M-GSPZOZ w należy:
– zapewnienie ludności w regionie działania świadczeń w zakresiE
podstawowej opieki zdrowotnej,
– działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorób,
– doskonalenie zawodowe pracowników medycznych.
Podmiot udzielania świadczeń zdrowotnych w szczególności związanych z:
– badaniami i poradami lekarskimi
– leczeniem
– opieką nad kobietą ciężarna i jej płodem oraz noworodkiem
– opieka nad zdrowiem dziecka
– badaniem diagnostycznym, w tym z analityką medyczną
– orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia
– zapobieganiem powstawania urazów i chorób poprzez działania
profilaktyczne oraz szczepienia ochronne.
Tabela 1: Liczba osób korzystających (porad) z POZ na terenie Miasta i Gminy
Osiek w roku 2014 , 2015 i 2016r roku
0-18 ogółem
19-65 ogółem
65 i powyżej 65
Porady lek. ginekologa
Porady lek. stomatologa
Rehabilitacja
Razem
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2017
4741
11448
6949
1025
23138
558
47859

2018
4783
11980
7420
1213
24183
586
50165

2019
4399
11928
7799
1349
23588
620
49683
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Analiza danych demograficznych oraz danych nt. stanu zdrowia mieszkańców
gminy oraz powiatu pozwala stwierdzić iż liczba ta z roku na rok będzie
wzrastać. Jest to spowodowane m.in. starzeniem się społeczeństwa, złymi
nawykami, które przekładają się na stan zdrowia (zła dieta, brak ruchu).
Podsumowując popyt na usługi zdrowotne będzie z roku na rok wzrastać
świadczą
o tym m.in.
- dane, które wskazują iż mieszkańcy gminy starzeją się (GUS),
- dane na temat stanu zdrowia oraz zachorowalności na terenie powiatu
staszowskiego/gminy Osiek (GUS, dane Wydziału Zdrowia i Polityki
Społecznej UM)
- wzrost świadomości zdrowotnej pacjentów (skutkujący m.in. zwiększeniem
zapotrzebowania na świadczenia) i oczekiwań wobec usługodawców
medycznych (m.in. nowoczesne technologie, wyższy standard obsługi, jakość
świadczeń),
- coraz wiesza liczba osób borykająca się z chorobami układu krążenia
i nowotworami.
W chwili obecnej Zakład zatrudnia 24 osoby:
– Personel medyczny 8 lekarzy, 6 pielęgniarek, 2 fizjoterapeutów
– Personel niemedyczny – 4 osoby w administracji, 2 osoby sprzątające,
konserwator, kierowca

Lekarze

Pielęgniarki,
położne

Administracja
Obsługa
Fizjoterapeutki
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Zatrudnienie stan obecny ilość osób
2 lekarzy rodzinnych
3 lekarzy POZ
2 stomatologów
1 ginekolog
1 mgr pielęgniarstwa
1 licencjat pielęgniarstwa
3 pielęgniarki ze średnim wykształceniem
1 położna z licencjatem
rejestratorka medyczna
kierownik
księgowa
2 sprzątaczki
1 kierowca
1 konserwator-palacz- kierowca
2 mgr fizjoterapii

Ilość etatów
cały etat
kontrakt
kontrakt
kontrakt
etat
etat
etat
etat
11/2etatu
etat
1/4 etatu
etat
etat
etat
1 na etacie
1 na zleceniu
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15. BEZPIECZEŃSTWO, OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ochronę bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy zapewnia
Powiatowa Komenda Policji w Staszowie oraz komisariat Policji w Połańcu.
Dzielnicowy pełni dyżur w
Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku w
wyznaczonych godzinach, dwa razy w tygodniu ( wtorek, środa). Obecnie
trwają prace przygotowawcze związane z reaktywacja posterunku Policji w
Osieku.
Na terenie gminy Osiek działa 9 jednostek OSP ( w tym 5 jednostek
w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym: Osiek, Tursko Wielkie,
Ossala, Długołęka, Suchowola ). Ochotnicze Straże Pożarne realizują zadania
z
zakresu
ratownictwa:
pożarowego,
wodnego,
technicznego,
poszukiwawczego, ekologicznego, medycznego, miejscowych zagrożeń oraz
inne zlecane przez Urząd Miasta i Gminy Osieku. Działalność jednostek wiąże
się z obowiązkiem spełnienia wszelkich formalności związanych z badaniami
lekarskimi, ubezpieczeniem, kursami, stanem wyszkolenia jednostki,
kwalifikacjami kierowców, przeglądemi ubezpieczeniem samochodów i
strażnic.
W marcu 2019 r. roku odbyły się Miejsko – Gminne eliminacj Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Celem tego
turnieju było popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów
pożarowych.
Jednostki OSP Niekrasów, OSP Szwagrów, OSP Pliskowola, OSP Bukowa
otrzymały dotację na zakup sprzętu na łączną kwotę 2 800 zł z MSWiA.
W miesiącu wrześniu 2019 r. wszystkie OSP złożyły wnioski o dotację
(umownie nazwane 5000
plus)
z programu
MSWiA.
Jednostka OSP w Osieku realizowała projekt pn. ,,Wzmocnienie potencjału
organizacji pozarządowych poprzez warsztaty szkoleniowe i wyjazd studyjny”.
Była to dotacja w 100 % finansowana z Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze
Wisły, wartość projektu to 49795 zł. W ramach projektu zrealizowano szereg
kursów, szkoleń, organizacja zawodów sportowo - pożarniczych oraz wyjazd
studyjny do Zakopanego. W 2019 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Ossali
pozyskała darowiznę 10 000 zł w ramach programu ,,Orlen dla strażaków” na
zakup sprzętu i wyposażenia.
Od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Jednostki OSP brały udział w 106
zdarzeniach w tym pożarów 63 i miejscowych zagrożeń 43.
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Wykaz samochodów jednostek OSP na terenie Miasta i Gminy Osiek
OSP
Typ
Rok
KSRG
Wiek
miejscowość
samochodu
produkcji
tak/nie
samochodu
Osiek

Jelcz

1991

tak

29 lat

Osiek

Lublin

1998

tak

22 lat

Długołęka

Star

1993

tak

27 lata

Długołęka

Renault Master 2004

tak

16 lat

Ossala

Star

1989

tak

31 lat

Ossala

Fiat Dukato

2012

tak

8 lat

Suchowola

Jelcz

1989

tak

31 lat

Suchowola

Opel Vivaro

2005

tak

15 lata

Tursko Wielkie Star

1989

tak

31 lat

TurskoWielkie Ford

2007

tak

13 lat

Bukowa

Opel Mevano

2010

nie

10 lat

Pliskowola

Żuk

1997

nie

23 lat

Niekrasów

Lublin

1999

nie

21 lat

Szwagrów

Gazela

2007

nie

13 lat

Zestawienie sprzętu ratownictwa wodnego:
Ilość osób
uprawnionych

Jednostka

Nazwa
sprzętu

OSP
Suchowola

Ponton

4

Silnik śrubowy

OSP
Długołęka

Łódź płaskodenna

4

Silnik śrubowy

OSP
Tursko Wielkie

Łódź wiosłowa

4

Silnik śrubowy

OSP
Szwagrów

Łódź wiosłowa

4

Silnik śrubowy

OSP
Suchowola

Sanie lodowe kompletne

3

-

OSP
Tursko Wielkie

Sanie lodowe kompletne

4

-

OSP Długołęka

Sanie lodowe kompletne

3

-
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16.DZIAŁANIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA
1) Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki
Uchwałą nr XX/169/12 z dnia 28 czerwca 2012r. Rada Miejska
w Osieku zdecydowała o przystąpieniu Gminy Osiek do Ekologicznego
Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z siedzibą w Baćkowicach. Zadaniem
Związku jest ochrona i kształtowanie naturalnego środowiska dorzecza
Koprzywianki. Związek podejmuje wspólne działania w zakresie ochrony wód,
ziemi i powietrza oraz krajobrazu, pozyskiwania środków

w realizacji

inwestycji ekologicznych, planowania i wykonywania zadań publicznych w
zakresie wspólnej polityki zaopatrzenia w wodę i gospodarki ściekami. Związek
umożliwia wymianę doświadczeń w realizacji zadań komunalnych, reprezentuje
wspólne interesy gmin, szczególnie w zakresie zadań związanych z ekologią, a
także inicjuje i wspiera indywidualne przedsięwzięcia gmin w tym kierunku.
EZGDK przejął od gminy i realizuje dla niej zadania z zakresu gospodarki
odpadami, dzięki temu objęto systemem gospodarowania odpadami wszystkich
właścicieli nieruchomości, a tworzone punkty selektywnego zbierania odpadów
ułatwiają osiąganie odpowiednich poziomów recyklingu oraz ograniczenie masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Realizacja międzygminnej
gospodarki odpadami, w ramach istniejącego Związku opiera się na przejęciu
obowiązków zgodnie z art. 3 ust 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminie w zakresie gospodarki odpadami od

gmin członków

Związku

wyrażających taką chęć z regionu. Jednocześnie wpływa na zmniejszenie
kosztów funkcjonowania systemu.
Uchwałą Nr XXVII/172/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 lutego
2017 r. w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla
Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki na lata 2017 - 2020 z
perspektywą do roku 2023 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Głównym celem Programu jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz wzrost
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atrakcyjności gmin wchodzących

w skład związku dla rozwoju społeczno-

gospodarczego, przy racjonalnym wykorzystaniu zasobów środowiska i ich
ochronie. W Programie ujęto analizę uwarunkowań wynikających z Polityki
Ekologicznej Państwa oraz z pozostałych dokumentów strategicznych
krajowych, wojewódzkich. Program zawiera ocenę stanu środowiska gmin
wchodzących w skład EZGDK z uwzględnieniem prognozowanych danych oraz
wskaźników

ilościowych

charakteryzujących

poszczególne

komponenty

środowiska. Poszczególne problemy środowiskowe ujęto w podziale na
działania systemowe, działania w zakresie ochrony zasobów naturalnych tj.
ochrony przyrody, lasów, ochrony przeciwpowodziowej, gleb i zasobów
geologicznych, a także na działania w zakresie poprawy jakości środowiska tj.
powietrza atmosferycznego, wód podziemnych i powierzchniowych, gospodarki
odpadami, hałasu i pól elektromagnetycznych, a także awarii stwarzających
nadzwyczajna zagrożenie dla środowiska.
Uchwałą Nr XXXV/226/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 grudnia
2017 r. został przyjęty „Program usuwania wyrobów zawierających azbest
dla Gminy Osiek na lata 2017-2032”.
Podstawowym celem Programu jest usunięcie azbestu i wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Osiek, a przez to wyeliminowanie
szkodliwego wpływu i niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania azbestu.
Gmina Osiek prognozuje usunięcie wszystkich wyrobów zawierających azbest
do 2032 roku. Program zakłada realizację następujących zadań:
- Oczyszczenie terenu Gminy Osiek z wyrobów zawierających azbest.
- Wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych dla mieszkańców
spowodowanych kontaktem z włóknami azbestu.
- Sukcesywna likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na
środowisko.
- Stworzenie optymalnych warunków do wdrażania przepisów prawnych
oraz norm postępowania z wyrobami zawierającymi azbest.
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- Finansowa pomoc mieszkańcom w realizacji usuwania wyrobów
zawierających azbest w sposób zgodny z przepisami prawa.
Najpowszechniej stosowanym materiałem zawierającym szkodliwe
włókna azbestowe są płyty azbestowo-cementowe, popularnie zwane eternitem.
Na terenie gminy Osiek (na dzień 10 sierpnia 2017) zidentyfikowano płyty
azbestowo-cementowe o łącznej powierzchni: 226 608,66 m2.
Dane wyrobów azbestowych w poszczególnych rodzajach budynków

Powierzchnia
Lp.

Funkcja budynku

Ilość

Masa [kg]

[m2]

1

Mieszkalne

423

583 334,0

53 030,4

2

Gospodarcze

1075

1 670 001,1

151 818,3

3

Przemysłowe

2

902,0

82,0

4

Inne

338

222 339,9

20 212,7

5

Azbest składowany

10

16 118,3

1 465,3

1 848

2 492 695,3

226 608,7

Razem

Właścicielami ponad 99% zinwentaryzowanego azbestu są osoby
fizyczne, a pozostałe 0,24% należy do osób prawnych.
Łącznie zinwentaryzowano 1 848 obiektów budowlanych, z czego
58,17% stanowią budynki gospodarcze, 22,89% mieszkalne, 18,29% to inne
obiekty, 0,54% azbestu jest składowane. 0,11% spośród zinwentaryzowanych
budynków pełni funkcje przemysłowe.
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Rodzaj obiektu zawierającego azbest

Azbest
składowany
0,54%

Inne
18,29%

Mieszkalne
22,89%

Przemysłowe
0,11%

Gospodarcze
58,17%

Większość wyrobów zawierających azbest na terenie gminy posiada najniższy
stopień pilności co oznacza, iż mogą one być nadal użytkowane a ponowną
ocenę ich stanu technicznego należy dokonać w okresie 5 lat. Pilna potrzeba
usunięcia dotyczy 6,05% wyrobów azbestowych.
Stopień pilności usuwania wyrobów azbestowych

I
II
6,05%
11,37%

III
82,58%

Na terenie gminy zostało zidentyfikowanych 1 848 obiektów mieszkalnych,
gospodarczych, przemysłowych i innych, w których wykorzystywane są płyty
azbestowo-cementowe, jako pokrycia dachowe, składy oraz elementy konstrukcyjne
obiektów.
Wśród mieszkańców zostały zebrane informacje o przestrzennym rozmieszczeniu
wyrobów azbestowych. Zgromadzone dane wykazały, że na terenie Gminy Osiek nie
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znajdują się obiekty użyteczności publicznej, w których jako elementy konstrukcyjne
wykorzystano wyroby zawierające azbest.
Harmonogram realizacji Programu podzielono na trzy etapy, dla których wyznaczone
zostały konkretne zadania :
ETAP I - 2017 – 2019 (Cele krótkookresowe) – intensyfikacja podjętych działań
związanych z usuwaniem azbestu, edukacją i pozyskiwaniem funduszy na ten cel.
ETAP II - 2020 – 2024 (Cele średniookresowe) – kontynuowanie kampanii
informacyjnej w społeczeństwie, intensyfikacja usuwania azbestu, monitoring
prowadzonych działań.
ETAP III – 2025 – 2032 (Cele długookresowe) – podtrzymanie dotychczasowych
kierunków działań, ich okresowy monitoring i ewentualna aktualizacja.

Realizacja „ Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy
Osiek na lata 2017-2032” polegająca na usuwaniu i unieszkodliwianiu
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osiek w roku 2019.
Źródło finansowania zadania w ramach „Programu usuwania wyrobów
zawierających azbest dla Gminy Osiek na lata 2017 – 2032” w 2019 roku:
- Środki WFOŚiGW w Kielcach: 22 336, 02 zł
- Środki NFOŚiGW w Warszawie : 22 336, 02 zł
Umowa Dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Kielcach a Gminą Osiek z udziałem środków
udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie.
Umowa zawarta 27 września 2019 roku
Łączny koszt finasowania zadania: 44 672, 04 zł
Nabór wniosków dla mieszkańców o dofinansowanie zadania Realizacja
„Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Osiek na lata
2017-2032”
polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Osiek obejmującego pakowanie,
załadunek, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest
zalegających na posesjach położonych na terenie gminy Osiek został ogłoszony
przez Burmistrza Miasta i Gminy Osiek. O dofinansowanie mogły ubiegać się
osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami – w rozumieniu ustawy z dnia 2
lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
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Ogółem w 2019 roku z terenu Gminy Osiek w ramach Programu usunięto
łącznie 130 Mg wyrobów zawierających azbest: płyt azbestowo-cementowych
zdeponowanych na posesjach, pakowanie, transport ww. odpadów na
składowisko odpadów i ich unieszkodliwienie na składowisku.
Wyroby te pochodziły z 59 nieruchomości. Wszystkie to nieruchomości
prywatne. Usunięty w ramach ww. zadania azbest został unieszkodliwiony
poprzez składowanie na Składowisku odpadów niebezpiecznych.
Realizacja zadania przyczyniła się do zmniejszenia ilości wyrobów
zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Osiek oraz
zmniejszenia emisji włókien do środowiska, wyeliminowaniu negatywnego
wpływu azbestu na zdrowie ludzi, zapobieganiu tworzenia się dzikich wysypisk
odpadów niebezpiecznych oraz do wzrostu świadomości ekologicznej
mieszkańców w zakresie właściwego postępowania z wyrobami zawierającymi
azbest.
Uchwałą Nr XLI/272/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 27 sierpnia
2018r. zatwierdzony został i przyjęty do realizacji Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Osiek na lata 2018-2019.
Potrzeba opracowania i realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN)
dla Miasta i Gminy Osiek wynika z niskoemisyjnej polityki unijnej i krajowej,
która skupia się przede wszystkim na redukcji emisji gazów cieplarnianych,
zwiększeniu efektywności energetycznej oraz wzroście wykorzystania
odnawialnych źródeł energii.
Struktura opracowanego Planu jest zgodna z zaleceniami Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W związku z dążeniem do realizacji
określonych celów w Planie zostały ujęte odpowiednie działania. Podzielono je
według sektorów użytych podczas inwentaryzacji. Całość środków
przeznaczonych na realizację zadań szczegółowych oszacowano na kwotę 10
165 000 zł.
Jakość środowiska, w jakim żyjemy ma dla każdego z nas duże znaczenie.
Decydując się na mieszkanie w danym miejscu jednym z ważniejszych
czynników jakie bierzemy pod uwagę jest stan środowiska w najbliższej
okolicy. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym,
tworzonym dla całego obszaru gminy. Określa działania jakie należy podjąć na
rzecz poprawy stanu środowiska zwłaszcza na obszarach gdzie stwierdzono
przekroczenie dopuszczalnych norm zanieczyszczeń powietrza i realizowane są
programy ochrony powietrza oraz plany działań krótkoterminowych.
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Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Osiek ma na celu
wywiązanie się z ustaleń zawartych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do
roku 2020 poprzez: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych; zwiększenie
ilości energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; podniesienie efektywności
energetycznej a co za tym idzie redukcję zużycia energii finalnej; poprawę
jakości powietrza, zwłaszcza na obszarach, na których stwierdzono
przekroczenie dopuszczalnych norm stężeń substancji w powietrzu
i realizowane są programy ochrony powietrza
17.PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI
W dniu 26 lutego 2019r. uchwałą nr VI/37/19 Rada Miejska w Osieku przyjęła
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Osiek na rok 2019.
Program opieki nad zwierzętami, został opracowany dla terenu całej gminy w
celu zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schroniskach, opieki nad
wolno żyjącymi kotami, poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w przypadku odebrania
zwierzęcia właścicielowi oraz zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej
w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
W ramach realizacji założeń „Programu opieki nad zwierzętami(…)”,
wyłoniono schronisko z którym podpisano umowę na odławianie i zapewnienie
miejsca dla bezdomnych zwierząt, a także zapewniono miejsca w gospodarstwie
rolnym dla zwierząt gospodarskich. Całodobową opiekę weterynaryjną
w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt zapewnia Gabinet
Weterynaryjny w Osieku.

Rok

2016

2017

2018

2019

6 szt.

13 szt.

26 szt.

15 szt.

6 szt.

13 szt.

26 szt.

15 szt.

Ilość odłowionych
bezpańskich
zwierząt
- w tym psów

Zestawienie ilości odłowionych bezpańskich zwierząt w latach 2016-2019
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18. PRZYNALEŻNOŚĆ GMINY DO STOWARZYSZEŃ

1) LGD „Dorzecze Wisły”
Uchwałą Nr XV/99/2008 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 kwietnia
2008r. Miasto i Gmina Osiek przystąpiło do Lokalnej Grupy Działania pn.
,,Dorzecze Wisły” w charakterze członka zwyczajnego.
Obszar działalności LGD Dorzecze Wisły obejmuje 5 gmin, w jego skład
wchodzi ok. 34 tys. mieszkańców i leży na południowy wschód od stolicy
województwa świętokrzyskiego – Kielc. Gminy wchodzące w skład LGD
administracyjnie przynależą do powiatu ziemskiego staszowskiego – Miasto i
Gmina Połaniec i Osiek, Gmina Łubnice, Oleśnica i Rytwiany.
Lokalna Grupa Działania- Dorzecze Wisły jest dobrowolnym,
samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, w tym
jednostek samorządu terytorialnego, reprezentujących sektor publiczny,
gospodarczy i społeczny, mającym m.in. na celu: działanie na rzecz
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, aktywizowanie ludności
wiejskiej, realizację lokalnej strategii rozwoju opracowanej przez
Stowarzyszenie, udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego lokalną
strategia rozwoju w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania środków
na ich realizację. Stowarzyszenie zostało utworzone w oparciu o art. 15 ustawy
z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem
środków EFR na rzecz ROW. Podstawowym celem Lokalnej Grupy Działania –
Dorzecze Wisły jest lepsze wykorzystanie potencjału rozwojowego 5 gmin
członków stowarzyszenia, poprawę ich atrakcyjności jako miejsca
do prowadzenia działalności gospodarczej czy miejsca zamieszkania
oraz aktywizacji i rozwoju współpracy społeczeństwa lokalnego. Długofalowym
celem jest również rozwijanie i ugruntowanie poczucia identyfikacji
mieszkańców z własnymi miejscowościami. Poprzez organizowanie promocji
regionu i działań zachęcanie społeczności do aktywnego udziału w inicjatywach
realizowanych przez LGD, a przyjezdnych gości do korzystania z walorów
i uroków przyrodniczo-kulturowych jak również atrakcji położonych na jego
obszarze.
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2) LGD „ Świętokrzyski Karp”
Uchwałą Nr XXIX/206/09 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 25 września 2009
roku Gminy Osiek przystąpiła do Stowarzyszenia – lokalna grupa rybacka o
nazwie „LGR Świętokrzyski Karp” Gmina Osiek jako członkiem zwyczajnym
stowarzyszenia. Celem Stowarzyszenia działającego jako Lokalna Grupa
Rybacka (dalej „LGR”) jest wspieranie zrównoważonego rozwoju sektora
rybackiego oraz działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów
zależnych od rybactwa zgodnego z Programem Operacyjnym „Zrównoważony
rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 20072013”.Utworzenie
Stowarzyszenia
stworzyło
możliwość
uzyskania
dofinansowania na zadania z zakresu turystyki, edukacji, kultury, infrastruktury
komunalnej oraz daje możliwości rybakom i osobom związanym
z rybołówstwem, a także Stowarzyszeniom na uzyskanie dofinansowania na
realizację inwestycji.

19.PODSUMOWANIE
Dziękujemy za zapoznanie się z Raportem o stanie Gminy Osiek.
Mamy nadzieję, że dokument opracowany przez pracowników merytorycznych
Urzędu Miasta i Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych w przyjazny
sposób przekazał najważniejsze informacje związane z funkcjonowaniem naszej
„małej Ojczyzny”. Jak widać rok 2019 był kolejnym, który przyniósł zmiany
w każdej miejscowości.Te działania nie byłyby możliwe, gdyby nie
zaangażowanie i wiedza pracowników, Radnych, Sołtysów, Rad Sołeckich, a
przede wszystkim mieszkańców, którzy najlepiej wiedzą, co należy poprawić
w ich otoczeniu. Dziękujemy wszystkim za wsparcie, informacje i napływające
wnioski, z których część została zrealizowana w 2019 roku, a kolejne oczekują na
realizację w tegorocznym i przyszłych budżetach. Mając na względzie stały
rozwój naszej Gminy oraz dalsze podnoszenie standardu życia mieszkańców,
zapraszamy do debaty oraz wspólnych rozmów. Zachęcamy także do aktywnego
uczestnictwa w życiu naszej lokalnej społeczności. Zapraszamy również do
udziału w spotkaniach wydarzeniach kulturalnych i sportowych organizowanych
na terenie naszej gminy.
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