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1. WSTĘP 

 

 

Szanowni Państwo! 

 

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

o stanie Gminy Osiek za 2018rok.  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. 

Finanse gminy, pomimo  bardzo trudnych początków  w roku 2014, są stabilne.  

Oprócz spłaty zobowiązań  udaje nam się również realizować szereg zadań. 

Niewątpliwie przed nami dużo wytężonej i ciężkiej pracy. Mam nadzieję, że wspólne 

działania z  radnymi, sołtysami i mieszkańcami gminy przyczynią się do wzrostu 

poziomu życia mieszkańców i przyniosą  w niedalekiej przyszłości konkretne korzyści. 

         

Z poważaniem 

Burmistrz Miasta i Gminy 

Rafał Łysiak 

 

 

 

 

 

 



 Raport o stanie Gminy Osiek za 2018r. 

 

4  

 

2. CHARAKTERYSTYKA GMINY. 

 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, Trzcianka-

Kolonia, Matiaszów, Szwagrów, Niekurza, Sworoń. 

 Na terenie gminy Osiek zamieszkuje, według stanu na dzień 31 grudnia 2018 

roku, 7894 mieszkańców. Są to osoby zameldowane na pobyt stały – 7839 osób i na 

pobyt czasowy – 55 osób.  Na terenie wiejskim stale zamieszkuje 5800 osób natomiast 

w mieście Osiek 2039. 

Podział  ludności wg płci: 

                          Kobiety                       Mężczyźni 

                              3917                             3977 

 

Na terenie gminy Osiek zamieszkuje większa liczba mężczyzn niż kobiet  - o 1,02%.                     

W wieku produkcyjnym  większość stanowią mężczyźni, jest ich 2582, kobiet zaś 

2116. Wśród mieszkańców w wieku poprodukcyjnym  pojawia się przewaga kobiet. 

Statystyka zgonów i urodzeń w 2018r. 

Płeć Liczba urodzeń Liczba zgonów 

Kobiety 42 31 

Mężczyźni 36 43 

Razem 78 74 
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Podział wiekowy osób zameldowanych na pobyt stały na terenie gminy Osiek          

wg stanu na dzień 31.12.2018r. 

 

D
zi

ec
i 

i 

m
ło

d
zi

eż
 d

o
 1

8
 

la
t 

D
o

ro
śl

i 

0-6 lat 7-15 lat 16-19 lat 20-

60 

lat 

20-

65 

lat 

Pow

. 60 

lat 

Pow

. 65 

lat 

razem ogółe

m 

K* M* K M K M K M K M K M 

M
ia

st
o

 

 

 

368 

 

1671 

 

76 

 

78 

 

92 

 

87 

 

37 

 

43 

 

596 

 

660 

 

239 

 

131 

 

1040 

 

999 

 

2039 

W
ie

ś 

 

 

1109 

 

4691 

 

208 

 

213 

 

272 

 

277 

 

139 

 

147 

 

1520 

 

1922 

 

718 

 

385 

 

2857 

 

2943 

 

5800 

ra
ze

m
 

 

 

1477 

 

6362 

 

284 

 

291 

 

364 

 

364 

 

176 

 

190 

 

2116 

 

2582 

 

957 

 

516 

 

3897 

 

3942 

 

7839 

*K- kobieta, *M – mężczyzna 

 

 

Liczba bezrobotnych w gminie Osiek (wg danych powiatowego urzędu pracy  

w Staszowie): 

 

Stan na: 

 

+ Wzrost / -spadek 

 

w miesiącu 

 

od początku roku  

31.12.2016r. 

 

31.12.2017r. 

 

31.12.2018r. 

 

414 

 

314 

 

274 

 

-5 

 

-40 
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3. SYTUACJA FINANSOWA. 

Budżet na 2018 rok uchwalono uchwałą Rady Miejskiej w Osieku                                   

Nr XXXV/224/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku. W ciągu roku zmieniano budżet 

dziesięcioma uchwałami Rady Miejskiej i dziewięcioma zarządzeniami Burmistrza 

Miasta i Gminy.  

Plan dochodów budżetu ogółem 32.937.313,02 zł, w stosunku do pierwotnego 

planu nastąpiło zwiększenie o kwotę 1.476.464,02 zł. 

Plan wydatków budżetu ogółem 33.180.266,58 zł, w stosunku do pierwotnego 

planu nastąpiło zwiększenie o kwotę 1.749.417,58 zł.  

Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem – 99,71% 

Wykonanie dochodów ogółem 32.704.490,60 

Wykonanie dochodów bieżących 32.610.435,31 

 

Wykonanie dochodów (w tym PIT, CIT) 

Plan dochodów 32.937.313,02 

Wykonanie ogółem w tym: 32.704.490,60 

PIT 3.457.048,00 

CIT 130.464,79 

 

Plan i wykonanie dochodów kształtowały się następująco: 

Rodzaj dochodów Plan Wykonanie 

Dochody własne 12.343.047,90 12.260.219,14 

Subwencja ogólna 8.244.100,00 8.244.100,00 

Dotacje celowe 11.851.828,05 11.702.439,39 

Dotacje i środki 

pozabudżetowe 
498.337,07 497.732,07 
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Środki pozabudżetowe w 2018 roku 

Instytucja  

finansująca 

Nazwa  

zadania 
Plan Wykonanie 

Województwo 

Świętokrzyskie  

w Kielcach 

Remont drogi gminnej 

Trzcianka Kolonia nr 

ewid. działki 148 od 

km 0+000 do km 

1+550 

237.536,00 237.536,00 

Starostwo 

Powiatowe  

w Staszowie 

Utrzymanie gotowości 

bojowej jednostek OSP  

( OSP w Bukowej, 

OSP  

w Suchowoli, OSP  

w Pliskowoli) 

6.000,00 6.000,00 

Województwo 

Świętokrzyskie  

w Kielcach 

Zakup lekkiego 

samochodu 

ratowniczo-gaśniczego 

dla OSP  

w Bukowej 

45.000,00 45.000,00 

Świętokrzyskie 

Kuratorium Oświaty 

Zakup nowości 

wydawniczych w celu 

wzbogacenia zasobów 

biblioteki szkolnej w 

PSP w Suchowoli 

4.000,00 4.000,00 

Świętokrzyskie 

Kuratorium Oświaty 

Program ,,Aktywna 

tablica” PSP w 

Suchowoli, PSP w 

Osieku 

28.000,00 28.000,00 

Wojewódzki 

Fundusz Ochrony 

Środowiska  

i Gospodarki Wodnej  

w Kielcach 

,,Pracownia edukacyjna  

w szkole podstawowej 

– czyste powietrze, 

woda, gleba oraz 

odnawialne źródła 

energii” PSP w Osieku 

 

24.000,00 23.395,00 
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Świętokrzyski Urząd 

Wojewódzki  

w Kielcach 

Projekt ,,TIK-TAK” 

nowoczesna i 

bezpieczna szkoła dla 

uczniów w PSP 

Pliskowola 

108.325,00 108.325,00 

Wojewódzki 

Fundusz Ochrony 

Środowiska  

i Gospodarki Wodnej  

w Kielcach 

Opracowanie ,,Planu 

Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla 

Miasta i Gminy Osiek”  

14.000,00 14.000,00 

Wojewódzki 

Fundusz Ochrony 

Środowiska  

i Gospodarki Wodnej  

w Kielcach 

,,Program usuwania 

wyrobów 

zawierających azbest 

dla Gminy Osiek na 

lata 2017-2032” 

19.135,44 19.135,44 

Starostwo 

Powiatowe  

w Staszowie 

,,Program usuwania 

wyrobów 

zawierających azbest 

dla Gminy Osiek na 

lata 2017-2032” 

5.740,63 5.740,63 

Województwo 

Świętokrzyskie  

w Kielcach 

,,Zakup wyposażenia 

świetlicy wiejskiej 

zlokalizowanej w OSP  

w Bukowej” 

6.600,00 6.600,00 

 

 

Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem – 98,47% 

Wykonanie wydatków ogółem 32.673.430,44 

Wykonanie wydatków 

bieżących 
31.710.851,40 
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Udział wybranych działów do wydatków zrealizowanych ogółem 

Nazwa działu 

Zrealizowana 

kwota wydatków 

(w zł) 

Udział  

(w %) 

Dział 400 – Wytwarzanie  

i zaopatrywanie w 

energię elektryczną gaz i 

wodę 

836.785,36 2,56 

Dział 750 – 

Administracja publiczna  
3.191.632,97 9,77 

Dział 801 – Oświata  

i wychowanie 

Dział 854 – Edukacyjna 

opieka wychowawcza 

12.745.104,67 39,01 

Dział 852 – Pomoc 

społeczna  

Dział 855 – Rodzina  

11.948.574,09 36,57 

Pozostałe działy 3.951.333,35 12,09 

 

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – 2,95% 

Wykonanie wydatków ogółem 32.673.430,44 

Wykonanie wydatków 

majątkowych 
962.579,04 

 

W 2018 roku wydatki na kwotę 480.033,40 zł. poniesiono na zadanie 

inwestycyjne pn. ,,Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Suchowoli wraz  

z infrastrukturą techniczną”. Gmina przekazała dotację do Starostwa Powiatowego  

w Staszowie na zadanie inwestycyjne pn. ,,Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 

0812T Pliskowola-Osiek na kwotę 193.093,00 zł.  
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Wynik budżetu (nadwyżka) – 31.060,16 zł. 

Przychody budżetu (wolne środki) – plan 272.953,56 zł, wykonanie – 272.953,56 zł. 

Rozchody budżetu (spłata kredytu) – plan 30.000,00 zł, wykonanie – 30.000,00 zł. 

Zadłużenie gminy na koniec 2018 roku wynosiło 10.315.000,00 zł. 

 

 

   

4. MIENIE KOMUNALNE 

 

 

Gmina Osiek  gospodaruje zasobem nieruchomości składającym się z  639 

działek o łącznej wartości 7.380.146,15 zł, co stanowi 151,0102 ha zgodnie  

z zasadami racjonalnej gospodarki i obowiązującymi przepisami prawa, po 

uwzględnieniu potrzeb społeczności lokalnej i realizacji zadań publicznych. 

Gminny zasób nieruchomości wykorzystywany jest na cele rozwojowe gminy  

i dla potrzeb zorganizowanej działalności inwestycyjnej. 
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Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych Urzędu Miasta i Gminy  

w Osieku, szkół, instytucji kultury, zakładu opieki zdrowotnej, ośrodka pomocy 

społecznej  przedstawia poniższa tabela: 

 

Lp. 

Grupa Wartość brutto 

 

Numer 

Nazwa 
Stan na dzień 

01.01.2018 r . 
Zwiększenia Zmniejszenia 

Stan na 

dzień 

31.12.2018 r. 

1 0 GRUNTY 7.431.737,87 15.209,28 17.578,00 7.429.369,15 

2 1 

BUDYNKI I LOKALE 

ORAZ SPÓŁDZIELCZE 

PRAWO DO LOKALU 

UŻYTKOWEGO I 

SPÓŁDZIELCZE 

WŁASNOŚCIOWE PRAWO 

DO LOKALU 

MIESZKALNEGO 

27.542.533,39 0,00 8.230,00 27.534.303,39 

3 2 
OBIEKTY INŻYNIERII 

LĄDOWEJ I WODNEJ 
36.373.683,97 0,00 372,00 36.373.311,97 

4 3 
KOTŁY I MASZYNY 

ENERGETYCZNE 
5.885,00 0,00 0,00 5.885,00 

5 4 

MASZYNY, URZĄDZENIA 

I APARATY OGÓLNEGO 

ZASTOSOWANIA 

949.524,05 43.467,94 0,00 992.991,99 

6 5 

MASZYNY, URZĄDZENIA 

I APARATY 

SPECJALISTYCZNE 

4.155,12 0,00 0,00 4.155,12 

7 6 
URZĄDZENIA 

TECHNICZNE 
1.474.045,60 0,00 10.416,00 1.463.629,60 

8 7 ŚRODKI TRANSPORTU 1.790.222,19 0,00 0,00 1.790.222,19 

9 8 

NARZĘDZIA, 

PRZYRZĄDY, 

RUCHOMOŚCI I 

WYPOSAŻENIE, GDZIE 

INDZIEJ 

NIESKLASYFIKOWANE 

45.175,00 0,00 0,00 45.175,00 

 Razem 75.616.962,19 58.677,22 36.596,00 75.639.043,41 
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5. INWESTYCJE 

Jednym z głównych priorytetów i wyzwań dla finansów gminy Osiek w 2018 r. 

było dokończenie rozbudowy budynku strażnicy w Suchowoli. W dniu 30 maja 

2018r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku podpisana została umowa na 

realizację ww. zadania. Realizacja zadania opiewała na kwotę 1 342 000,00 zł. 

Remiza OSP w Suchowoli. 

Do głównych zadań realizowanych w 2018 r. na terenie gminy Osiek 

należałoby wymienić również: 

-  współfinansowanie budowy nowego chodnika o długości 1 km i remont drogi 

powiatowej w miejscowości Pliskowola. Z własnych środków opracowana została 

dokumentacja i wykonane nowe oświetlenie uliczne, przebudowano skarpę przy 

kaplicy poprzez budowę  miejsc parkingowych, podjazdów i schodów, 

 

Nowy chodnik w Pliskowoli. 
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- remont drogi gminnej Trzcianka – Kolonia, gmina Osiek uzyskała dofinansowanie 

tej inwestycji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie  

338 000 zł. 

 

Uroczyste wręczenie przez Wojewodę  Świętokrzyskiego Agatę Wojtyszek promessy na dofinansowanie 

remontu drogi gminnej Trzcianka – Kolonia. 

- w miejscowości Ossala, przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Staszowie 

wykonano częściową termomodernizację budynku szkołyi  wymieniono orynnowanie, 

- opracowana została dokumentacja na budowę budynku  na stadionie „Piast:, 

-  opracowano dokumentację i wykonano oświetlenie przy ul. Cichej i ul. Ogrodowej                

w Osieku. 

 

6. FUNDUSZ SOŁECKI  

W 2018 roku po raz pierwszy w naszej Gminie były realizowane zadania                                             

w ramach Funduszu Sołeckiego. Dzięki wyodrębnieniu Funduszu Sołeckiego,  

mieszkańcy poszczególnych sołectw mogą brać czynny udział w procesie 

współdecydowania o wydatkowaniu środków. Kwota przeznaczona na realizację 

projektów w ramach funduszu sołeckiego jest uzależniona od ilości mieszkańców 

danej miejscowości. Łącznie sołectwa w 2018 roku miały do dyspozycji budżet                          

o wartości  346 298,75 zł. 

Kwota wykonania budżetu w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.: 339 866,85 zł. 
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Wykonanie Funduszu Sołeckiego na 2018 r. 

Lp. Sołectwo Nazwa zadania Plan ( w zł) Wykonanie ( w zł) 

1. Bukowa 

 

Wykonano studnię 

głębinową 

20.303,00 20.073,00 

2. Długołęka 1. Wykonano studnię 

głębinową. 

2. Utwardzenie dróg 

gruntowych. 

3. Zakup armatury 

łazienkowej. 

4. Zakup kosiarki 

spalinowej oraz paliwa do 

kosiarki. 

10.000,00 

 

6.721,73 

 

1.000,00 

 

 

2.700,00 

 

10.000,00 

 

6.721,73 

 

1.000,00 

 

 

2.700,00 

3. Kąty 

 

Wykonano studnię 

głębinową. 

10.764,94 10.534,94 

4. Lipnik Wykonano studnię 

głębinową wraz z działką 

pod studnię głębinową. 

12.268,87 11.802,84 

5. Matiaszów 1. Doposażenie Klubu 

Wiejskiego. 

2. Remont budynku Klubu 

Wiejskiego w 

Matiaszowie. 

3.Montaż rolet okiennych 

wewnętrznych w budynku 

Klubu Wiejskiego w 

Matiaszowie. 

3.012,27 

 

12.914,00 

 

 

 

2.200,00 

3.010,00 

 

12.914,00 

 

 

 

2.200,00 

6. Mucharzew 1.Remont Świetlicy 

Wiejskiej. 

2.Remont drogi gminnej. 

13.007,54 

 

5.000,00 

12.881,00 

 

5.000,00 

7. Niekrasów Wytyczenie i utwardzenie 

drogi gruntowej będącej 

własnością gminy Osiek. 

16.543,19 16.543,19 

8. Niekurza 1.Utwardzenie terenu 

wokół placu zabaw. 

2.Zakup działki 

4.977,36 

 

 

11.882,44 

4.977,36 

 

 

11.882,44 

9. Ossala Remont łazienki w 

Publicznej Szkole. 

28.732,90 27.600,00 

10. Pliskowola 1.Remont ogrodzenia 

wokół Publicznej Szkoły. 

2.Zakup ziemi na boisko 

szkolne. 

3.Budowa oświetlenia 

drogowego. 

4.Utwardzenie drogi 

6.000,00 

 

 

2.000,00 

 

17.500,00 

1.100,00 

5.999,94 

 

 

2.000,00 

 

17.500,00 

1.100,00 
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gminnej. 

5.Zakup działek 

6.Zakup kosiarki 

spalinowej. 

 

10.977,00 

 

2.000,00 

 

8.610,00 

 

2.000,00 

11. Strużki 1.Doposażenie świetlicy. 

2.Remont pomieszczeń 

świetlicy w Strużkach. 

3.Zagospodarowanie 

terenu placu zabaw. 

4.000,00 

 

4.000,00 

 

4.229,29 

4.000,00 

 

3.883,00 

 

4.200,00 

12. Suchowola Wyremontowanie drogi 

gminnej. 

39.577,00 39.577,00 

13. Sworoń 1.Remont Sali sportowej. 

2.Zakup kosiarki 

spalinowej wraz z 

paliwem do kosiarki. 

13.951,65 

 

1.800,00 

13.947,84 

 

1.798,27 

14. Szwagrów 1.Zakup tablic 

kierunkowych. 

2.Wyrównanie 

utwardzenie drogi 

gruntowej. 

3.Remont budynku 

Publicznej Szkoły. 

4.Doposażenie Publicznej 

Szkoły. 

4.000,00 

 

13.862,21 

 

 

5.000,00 

 

5.000,00 

2.999,97 

 

13.862,21 

 

 

4.990,00 

 

5.000,00 

15. Trzcianka 1.Remont drogi 

gruntowej. 

2.Doposażenie Domu 

Ludowego. 

3.Remont budynku Domu 

Ludowego. 

4. Organizacja pikniku 

rodzinnego 

5.000,00 

 

2.500,00 

 

5.000,00 

 

4.003,61 

4.797,00 

 

2.500,00 

 

4.845,00 

 

4.003,61 

16. Trzcianka - 

Kolonia 

1.Doposażenie Domu 

Ludowego. 

2.Remont budynku Domu 

Ludowego. 

3.Organizacja pikniku 

rodzinnego. 

2.500,00 

 

5.000,00 

 

3.819,02 

2.499,98 

 

4.845,00 

 

3.819,02 

17. Tursko 

Wielkie 

1.Remont Placu zabaw. 

2.Udrożnienie i 

pogłębienie rowów. 

1.450,73 

 

20.000,00 

1.400,00 

 

19.848,51 

 

Suma 

     

346.298,75 

         

339.866,85 
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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 krajową w miejscowości Osiek na ul. Połanieckiej;  

- 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. Otoka oraz m. Długołęka do m. Osiek w gm. Osiek. 
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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 również 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.,  

 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”. 
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Część graficzna miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Osiek. 

 

9. OŚWIATA I WYCHOWANIE 

 W 2018 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 Pawła II w Szwagrowie, 

5) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Heleny i Józefa Świątyńskich  w Ossali. 
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Stan organizacji placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 (wg SIO stan na 

30.09.2018 r.) 

Lp. Placówka Liczba uczniów  Liczba oddziałów 

1. Zespół Szkół  im. Jana Pawła II  

w Osieku, 
431 25 

2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. 

Marii Konopnickiej w Suchowoli 
117 10 

3. Publiczna Szkoła Podstawowa  

w Pliskowoli, 
84 9 

4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. 

Świętego Jana Pawła II  

w Szwagrowie, 

114 10 

5. Publiczna Szkoła Podstawowa im. 

Heleny i Józefa Świątyńskich   

w Ossali. 

143 10 

Razem 889 64 

 

 

 

W placówkach przedszkolnych i szkolnych w 2018 roku  przyznanych było 

ponad 114 etatów. Nauczyciele nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje.  

W znakomitej większości są to nauczyciele dyplomowani.  
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Liczba stosunków pracy nauczycieli wg Systemu Informacji Oświatowej (stan na 

30.09.2018 r.) 

 

 We wszystkich szkołach prowadzonych przez gminę Osiek dzieci i młodzież 

objęte są 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 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 Szkoły Podstawowej im. 

Świętego Jana Pawła II 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 uczęszczający do szkół podstawowych, gimnazjum, 

a także szkół ponadgimnazjalnych na terenie Gminy Osiek.  

 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 2018 

roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku przyznał pomoc dla uczniów w formie 

stypendium szkolnego w okresie od I-IV dla 128 uczniów, a  okresie od IX-XII 2018 

roku dla 119 uczniów. Pomoc ta obejmowała uczniów szkół podstawowych, 

gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz uczniów szkół specjalnych. W I półroczu 

2018 roku Ośrodek Pomocy Społecznej  w Osieku  przyznał pomoc dla 128 uczniów 
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w wysokości 25.000,08 zł, w tym ze środków własnych gminy – 5000 zł. W II 

półroczu 2018 roku przyznano środki w  wysokości 25.000,00 zł dla 119 uczniów  

z tego ze środków własnych gminy – 5000 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. 

Stan księgozbiorów i czytelnictwa przedstawia się następująco: 

Liczba woluminów ogółem 24751 

Zakup w 2018r. 405 

Czytelnicy 614 

Czytelnicy na 100 mieszkańców 7,9 

Liczba odwiedzin fizycznych 9460 

Odwiedziny na 100 mieszkańców 122,1 

Wypożyczenia 8662 

Wypożyczenia na 100 mieszkańców 111,8 

 

Taka liczba zakupionych zbiorów była możliwa między innymi dzięki dotacji 

pochodzącej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020. Środki te 

umożliwiły zakup literatury naukowej, literatury beletrystycznej, literatury dla dzieci i 

młodzieży, lektur. Zbiory biblioteki zasilane są dodatkowo darami – przekazanymi od 

osób fizycznych (czytelników). Biblioteka systematycznie w miarę posiadanych 

środków dokonuje zakupów nowych książek i tym zaspokaja potrzeby czytelników. 

Dysponuje atrakcyjnymi nowościami wyeksponowanymi w specjalnym dziale 



 Raport o stanie Gminy Osiek za 2018r. 

 

22  

 

„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”. 

 

Przykładowe wystawki z okazji rocznic literackich i historycznych oraz wydarzeń kulturalnych.  

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 

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.  
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Działania kulturalne zrealizowane przez MGOK w Osieku w 2018 roku 

Rodzaj działania Ilość Szczegółowy opis 

Koncerty 2  Koncert zorganizowany w okazji Dnia Kobiet 

 Koncert zorganizowany z okazji 100 rocznicy 

odzyskania przez Polskę niepodległości 

Spektakle 

teatralne 

2  Spektakle zorganizowane dla dzieci w ramach 

ferii zimowych 

Imprezy 

plenerowe, 

tematyczne 

3  26 Finał WOŚP 

 Dzień Dziecka 2018 

 Dni Osieka 2018 

Inne działania 7  Ferie zimowe w ramach, których zorganizowano: 

a) Wyjazd do Kina w Połańcu na film „Tedi i 

mapa skarbów” 

b) Wyjazdy na lodowisko do Tarnobrzega 

c) Warsztaty artystyczne dla dzieci 

d) Zabawa karnawałowa z Agencją Artystyczną 

„Patigo” 

 Kiermasz wielkanocny 

 Gminny konkurs na najpiękniejszy wieniec 

dożynkowy 

 Zabawa andrzejkowa dla dzieci 

 Zabawy animacyjne dla dzieci z okazji Mikołajek 

 Kiermasz bożonarodzeniowy 

 Współorganizowanie akcji „ Narodowe Czytanie” 

 

Szacunkowa liczba uczestników wszystkich wydarzeń kulturalnych organizowanych 

przez MGOK w 2018  to ok. 3700 osób. Podana liczba jest szacunkowa ponieważ 

MGOK nie organizuje imprez biletowanych.  
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Dni Osieka 2018 

 

  

 

 Ponadto w  MGOK odbywają się zajęcia: nauki gry na instrumentach 

muzycznych, nauki śpiewu, zajęcia artystyczne i taneczne 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.  

3) Sport 

        Od kilkunastu lat Miejski Klub Sportowy „PIAST” Osiek realizuje zadania                                              

z zakresu upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy  Osiek. Działa on od 

1985 roku i systematycznie, nieprzerwanie zajmuje się popularyzowaniem  piłki 

nożnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta i gminy Osiek.                    

W 2018 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 
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mistrzowskie i kontrolne, obsługę finansową i wydatki administracyjne oraz działania 

związane z utrzymaniem stadionu. 

 W ramach działalności Miejskiego Klubu Sportowego „PIAST” w 2018 roku, 

prowadzona była drużyna „seniorów” występująca w klasie „A” grupy III 

Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej w Kielcach Podokręg Sandomierz oraz 5 grup 

młodzieżowych:  

- drużyna młodzików starszych rocznik 2005 i młodsi,   

- drużyna Orlik młodszy rocznik 2008 i młodsi,   

- drużyna Żaków Starszych rocznik 2009 i młodsi,   

- drużyna Żaków rocznik 2010-2011,   

- drużyna  „Skrzatów” rocznik 2012-2013.  

      W 2018 roku klub skupiał 16 członków stowarzyszenia, 107 ćwiczących ( z czego 

79 ćwiczących zarejestrowanych w Okręgowym Związku Sportowym), 4 trenerów. 

      W ciągu roku grupa seniorów rozegrała 22 mecze ligowe, w tym 11 wyjazdowych. 

Dla wszystkich grup młodzieżowych organizowane były turnieje halowe i turnieje na 

boisku przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Osieku. W dniu 23.06.2018 r. na 

stadionie Miejskiego Klubu Sportowego „PIAST” odbył się „Piknik rodzinny” Grupy 

Azoty z okazji 25-lecia Kopalni Siarki Osiek, przy okazji którego zorganizowano 

turniej piłki nożnej dla rocznika 2008-2009. Podczas festynu „Dni Osieka 2018” 

przeprowadzono turniej o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Osiek, w którym 

rywalizowały reprezentacje szkół podstawowych. 

 

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 2018 został uchwalony 

Uchwałą Nr XXXIV/216/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 listopada 2017r. 

W 2018 roku współpraca Miasta i Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi 

obejmowała w szczególności:  

1) zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych na zasadach 

określonych w ustawie tj.: 

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; 
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2) użyczanie mienia ruchomego i nieruchomego stanowiącego własność gminy Osiek: 

a) użyczenie stadionu sportowego Miejskiemu Klubowi Sportowemu „Piast”                       

w Osieku, 

b) użyczenie nieruchomości zabudowanej wraz z niezbędną częścią nieruchomości 

gruntowej z przeznaczeniem na realizację celów statutowych Stowarzyszenia Rozwoju 

wsi Fenix w Sworoniu; 

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 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)  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 2018, 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 – 

80 180,40zł; 

8) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta i Gminy -Osiek 

na realizację tych zadań - 60 000,00 zł.    

 



 Raport o stanie Gminy Osiek za 2018r. 

 

27  

 

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 2016 r. 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: 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 znajdują 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 Niekrasów) 

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 Najświętszej Maryi Panny  

w miejscowości Niekrasów. 

5) Dzwonnica w miejscowości Niekrasow. 

6) Kościół parafialny pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika 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 Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Niekrasowie. 

9) Dwie figury przydrożne  przy tzw. Trakcie Królewskim, na gruntach Parafii 

Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny                             

w Niekrasowie. 

10)  Krzyż przydrożny, późnobarokowy z ok. 1800 r. (Niekrasów), 

11)  Św. Józef z Dzieciątkiem, późnobarokowy z ok. 1800 r. (Niekrasów) 
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Zespół kościoła parafialnego  pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny  w Niekrasowie 

  

  

 

 Kościół parafialny pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Osieku. 
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Figura Św. Józefa z Dzieciątkiem w Niekrasowie 

W ramach realizacji zadań strategicznych w 2018 roku Gmina Osiek przyznała 

dotację Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny                     

w Niekrasowie w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 

konserwacji technicznej i estetycznej figury przydrożnej św. Józefa z Dzieciątkiem                            

z ok. 1800 roku, położonej przy tzw. Trakcie Królewskim w Niekrasowie, wpisanej do 

rejestru zabytków ruchomych woj. świętokrzyskiego pod numerem 381 B/1-2.  

Ponadto realizowane są bieżące zadania zapisane w Programie Opieki nad 

Zabytkami dla Gminy Osiek zarówno organizacyjne, jak i inwestycyjne. 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 ale także 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 Gminna Ewidencja Zabytków Miasta i Gminy 

Osiek została zaktualizowana i pozytywnie zaopiniowana przez konserwatora 

zbytków. 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 rzymskokatolickich, 

cmentarz żydowski, miejsca pamięci narodowej, jak również stanowiska 

archeologiczne. Obiekty należące do osób prywatnych, jeśli są zamieszkałe  
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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. Wiele 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 

  

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku funkcjonuje jako samorządowa 

jednostka organizacyjna pomocy społecznej.  Zgodnie z postanowieniami statutu 

Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej. 

  W  2018 r. z pomocy OPS  skorzystało 316 rodzin, ( 914 osób). Najczęstszą 

przyczyną udzielania pomocy przez OPS były: 

– ubóstwo – 471 osób, 

– bezrobocie – 457 osoby, 

– długotrwała choroba – 592 osoby, 

– niepełnosprawność – 274 osób, 

– bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, rodziny niepełne  – 69 

osób, 

– bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego – 121 osób, 

– alkoholizm – 24 osób. 
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 Powody przyznania pomocy 

 

 

Liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczna w 2018 r. 

 Liczba osób, 

którym 

przyznano 

świadczenie 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób 

w 

rodzinach 

Świadczenia przyznane w ramach zadań 

zleconych i własnych 

495 295 865 

Świadczenia przyznane w ramach zadań 

zleconych 

8 8 18 

Świadczenia przyznane w ramach zadań 

własnych 

492 292 857 

Pomoc udzielona w postaci pracy 

socjalnej ogółem 

492 292 857 

w tym: wyłącznie w postaci pracy 

socjalnej 

113 113 320 

 

 

Umieszczanie w domach pomocy społecznej 

    W domach pomocy społecznej przebywa 15 mieszkańców gminy Osiek, 5 osób 

zostało umieszczone decyzją sądu, 10 osób zostało umieszczonych z uwagi na bardzo 
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zły stan zdrowia (niezdolność do samodzielnej egzystencji) oraz trudne warunki 

mieszkaniowe. 

    Ponadto w schroniskach przebywało 5 osób  a łączny koszt pobytu wyniósł 

19.005,00 zł. 

 

Odpłatność za pobyt w DPS 

 

Lp. 

 

Nazwa DPS 

Ilość 

przebywającyc

h 

 

Koszt pobytu 

 

1. DPS Tarnobrzeg 2 56.261 

2. DPS Ostrowiec 

Świętokrzyski 

1 24.603 

3. DPS Mielec 1 24.613 

4. DPS Rudki 2 55.617 

5. DPS Kurozwęki 3 80.663 

6. DPS Czachów 1 32.576 

7. DPS „Zielone Niwy” 

/Daleszyc 

4 53.029 

8 DPS Pęcławice 1 17.040 

 Suma 15 344.402 

 

 

 -  Świadczenia rodzinne 

      System świadczeń rodzinnych skierowany jest do rodzin, które nie są w stanie 

zabezpieczyć potrzeb związanych z ponoszeniem wydatków na utrzymanie dzieci.                     

W roku 2018 odnotowano 613 rodzin objętych świadczeniami rodzinnymi.                           

W sprawach świadczeń rodzinnych wydano 1142 decyzji, w tym 32 odmawiających 

przyznania świadczenia 
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Struktura wydatków na świadczenia rodzinne  w 2018 r. 

L.p.  

Świadczenie 

 

Liczba świadczeń 

Kwota 

wypłaconych 

świadczeń  

w złotych 

              Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego 

1. Zasiłek rodzinny 9197 1.043.103 

2. Dodatek z tyt. urodzenia dziecka 49 49.000 

3. Dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie 

korzystania z urlopu wychowawczego 

94 34.436 

4. Dodatek z tyt. samotnego wychowywania 

dziecka 

298 57.768 

5. Dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego 

749   77.054 

6. Dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego 811 50.727 

7. Dodatek z tyt. wychowywania dziecka w 

rodzinie wielodzietnej 

1470 135.718 

              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 

39 4407 

9. 

 

Na pokrycie wydatków związanych z dojazdem 

do miejscowości, w której znajduje się siedziba 

szkoły 

1095 71.797 

              Świadczenia opiekuńcze 

10. Zasiłek pielęgnacyjny 3028 478.492 

11. Świadczenie pielęgnacyjne 436 640.258 

12. Specjalny zasiłek opiekuńczy 344 180.884 

              Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 

13. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się 

dziecka (przyznawane niezależnie od dochodu 

73 73.000 
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              Składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe 

14. Składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe 694 176.497 

15. Składki zdrowotne 604 54.449 

 

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. Kwoty zwrócone 2018 r. 

przez dłużników alimentacyjnych wynosiły: 55.504,45 zł. 

Pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 500+ 

 Liczba złożonych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia 

wychowawczego – 686. 

Liczba wydanych decyzji w sprawie przyznania świadczenia 677. 

Poniesione z budżetu państwa wydatki na świadczenie wychowawcze (bez środków na 

koszty obsługi i na wdrożenie)  - 6 210.219 zł. 

Liczba rodzin mających ustalone prawo do świadczenia wychowawczego – 618. 

 

Świadczenie rodzicielskie 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie 

otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. W roku 2018 

wypłacono 366 świadczeń na kwotę: 332.395,00 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 4.000 zł. W roku 

2018 wypłacono 1 świadczenie. 

Prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej                

 W 2018 roku na zajęcia w świetlicy socjoterapeutycznej uczęszczało ok 65 

dzieci z terenu gminy Osiek (Suchowola, Pliskowola, Sworoń, Szwagrów, Tursko 

Wielkie, Strużki, Ossala i Mucharzew). Przez cały rok odbywały się zajęcia 

dostosowane do potrzeb dzieci m.in. zajęcia wyrównawcze, wychowawczo – 

profilaktyczne i socjoterapeutyczne. 
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W 2018 r. świetlica socjoterapeutyczna działająca przy Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Osieku została Laureatem Nagrody Wojewody Świętokrzyskiego 

„Czyste Serce”.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osieku 

  Przy OPS w Osieku działa  Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. W 2018 r.  prace Komisji odbywały się na 7 

posiedzeniach. Wystosowano 42 wezwań celem zgłoszenia się na posiedzenie Komisji 

do osób, wobec których zachodziło  podejrzenie,  że nadużywając  alkoholu, 

niewłaściwie zachowują się wobec członków swoich rodzin. Wpłynęło 34 wnioski.  

Najwięcej zawiadomień w tych sprawach wpływało z policji i prokuratury. Wydano 19 

skierowań do biegłego, celem wydania opinii psychiatryczno-psychologicznej. 

Komisja zaopiniowała pozytywnie 1 wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych. 

Zespół Interdyscyplinarny 

Uchwałą Nr V/35/11 z dnia 23 marca 2011 roku Rada Miejska w Osieku 

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 powołano Zespół Interdyscyplinarny, który ma 

podejmować działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Obsługę 

organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego zapewnia Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Osieku.  Zespół Interdyscyplinarny rozpoczął działalność 09.08.2011 r. 

Do przewodniczącego Zespołu w 2018 wpłynęło 22 Niebieskich kart cz. A, celem 

podjęcia stosownych działań. W tym celu zostało powołanych  16 grup roboczych, 

które opracowały diagnozę problemu, plan pomocy oraz sposób monitorowania 
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rodziny dotkniętej przemocą. Grupy robocze w 2018 r. spotykały się na 66 

posiedzeniach, pracownicy socjalni i policjant odwiedzali rodziny dotknięte przemocą 

126 razy. W 12 przypadkach zakończono działania, w 8 sprawy są w toku. 15 

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 6 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu roli 

opiekuńczo-wychowawczej. W rodzinach tych było  27 dzieci. W trakcie okresu 

sprawozdawczego zakończono współpracę z 1 rodziną, w której częściowo zostały 

zrealizowane zamierzone cele. 

 

Karta Dużej Rodziny 

W 2018 roku złożono 27wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny. Wydano 118 kart. 

Misją Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych jest poprawa jakości życia 

mieszkańców poprzez zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego, dążenie do integracji 

społecznej oraz tworzenie równych szans rozwoju społecznego wszystkim 

mieszkańcom. Rozwiązania wdrażania przy współpracy z lokalnymi partnerami służyć 

mają eliminacji negatywnych zjawisk społecznych oraz zrównoważonemu rozwojowi 

całej gminy. 

 

14. OPIEKA ZDROWOTNA 

 

 Świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej na terenie gminy Osiek 

wykonuje Miejsko – Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

w Osieku. 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 

prowadzi nieprzerwanie od 01.12.1998 r. W strukturze organizacyjnej M-GSPZOZ 

wchodzą kontrakty z zakresu:  

- podstawowej opieki medycznej, - od początku działalności (w ramach kontraktu) 

usługi w zakresie lekarza POZ, pielęgniarki środowiskowo- rodzinnej, położnej POZ), 

pielęgniarki szkolnej, 

- stomatologii ogólnej i dziecięcej - od początku działalności,  

- rehabilitacji- od 2000 roku,  

- specjaliści(ginekologia)- od początku działalności, 

- transport sanitarny od początku działalności (obejmujący również filię). 
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Filia Ośrodka Zdrowia w Tursku Wielkim świadczy usługi medyczne z zakresu:  

- podstawowej opieki medycznej - od początku działalności, 

- stomatologii ogólnej i dziecięcej  - od początku działalności. 

 

 Zadania realizowane przez M-GSPZOZ w Osieku: 

- zapewnienie ludności w regionie działania świadczeń w zakresie podstawowej opieki 

zdrowotnej, 

- działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorób.  

       • doskonalenie zawodowe pracowników medycznych, 

- udzielania świadczeń zdrowotnych w szczególności związanych z:  

• badaniami i poradami lekarskimi,  

• opieką nad kobietą ciężarną i jej płodem oraz noworodkiem,  

• opieką 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.  

 

 W ostatnim roku wzrosła liczba pacjentów obsługiwanych przez M-GPSZOZ  

w Osieku. 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) - dane nt. 

liczby pacjentów oraz udzielanych porad w M-GSPZOZ w Osieku w ostatnich latach 

(M-GSPZOZ w Osieku, GUS),  

- coraz większa liczba osób borykająca się z chorobami układu krążenia  

i nowotworami. 

 

 

Liczba udzielanych świadczeń w ciągu ostatnich 3 lat 

 

2016 2017 2018 

22971 23138 24183 
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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 reaktywacją Posterunku Policji w Osieku. W 2018 r. Komendzie Wojewódzkiej 

Policji została przekazana kwota 80.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie 

dokumentacji na remont budynku byłego Posterunku Policji w Osieku. 

 Na terenie gminy Osiek działa 9  jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych              

( w tym 5 jednostek w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym), łączna liczba 

druhów - 291. W 2018 r. liczba wyjazdów jednostek OSP z terenu gminy Osiek do 

zdarzeń wyniosła 122.  

W dniu 26 maja 2018 r. w Gminie Osiek miały miejsce uroczyste obchody Dnia 

Strażaka. Podczas uroczystości odbyło się przekazanie sprzętu ratownictwa 

medycznego. Z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Osiek Rafała Łysiaka strażacy 

ochotnicy z jednostek ochotniczych straży pożarnych z gminy Osiek otrzymali m.in. 

najnowsze zestawy toreb medycznych oraz defibrylatory. Sprzęt zakupiono ze 

środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister 

Sprawiedliwości. Łączny koszt przedsięwzięcia, to kwota przekraczająca 40 tysięcy 

złotych. 

 

Uroczystości Dnia Strażaka w Szwagrowie 
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Zestawienie podstawowych sił i środków OSP z terenu gminy Osiek 

Lp. Nazwa 

jednostki 

Liczba 

druhów 

Liczba 

wyjazdów 

na akcję  

w 2018 r. 

 

Zestawienie podstawowych sił i środków 

1. OSP w  

Osieku 

30 55 Samochód Jelcz - 004, Samochód Jelcz Lublin - 

032, zestaw hydrauliczny ratownictwa 

technicznego, piła do drewna - 2szt., pompy 

szlamowe - 2 szt., pompa pływająca - 1 szt., torba 

medyczna – 1 szt., aparat powietrzny - 4 szt.,  

ubrania specjalne - 12 szt., agregat prądotwórczy- 

2 szt., defibrylator-1szt., szyny Cramera- 1 kpl. 

2. OSP w  

Ossali 

38 16 Star 266, Fiat Ducato, piła do metalu - 1 szt., 

motopompa M800 - 1 szt.,    motopompa 

pływająca - 1 szt., torba medyczna - 1 szt., 

aparaty powietrzne - 4 szt., ubrania specjalne - 8 

szt., agregat prądotwórczy- 1 szt., zestaw 

hydrauliczny Holmatro   

3. OSP w 

Tursku 

Wielkim 

34 16 Samochód Star A- 200, Ford Transit,   piła do 

cięcia metali i betonu - 1 szt., pompa szlamowa - 

1 szt., motopompa M800 - 1 szt., sanie lodowe - 1 

szt., torba medyczna - 1 szt., agregat 

prądotwórczy - 1 szt., ubrania specjalne - 12 szt.  

4. OSP  w 

Długołęce 

25 17 Samochód Star 244, Renault, piła do drewna- 1 

szt., pompa szlamowa - 1 szt., pompa pływająca- 

1 szt., drabina czteroczęściowa - 1 szt., aparaty 

powietrzne - 4 szt., ubrania specjalne - 12 szt.,  

5. OSP w  

Niekrasowie 

24 1 Samochód Lublin- 3 Kombi, motopompa M800, 

torba ratownictwa medycznego -  1 szt., ubrania 

specjalne -3 szt.,  

6. OSP w 

Szwagrowie 

40 1 Samochód Gaz, pompa szlamowa - 2 szt., ubrania 

specjalne - 4 szt., ubrania koszarowe - 8 szt., 

motopompa Tohatsu - 1 szt., torba ratownictwa 

medycznego -1 szt. 
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7. OSP w 

Bukowej 

27 1 Samochód Opel Movano, motopompa szlamowa 

- 1 szt., torba ratownictwa medycznego - 1 szt., 

ubrania specjalne - 3 szt.,  

8. OSP w 

Suchowoli 

57 5 Samochód Jelcz GCBAM, Opel Vivaro, 

motopompa szlamowa - 1 szt., agregat 

prądotwórczy - 1 szt., sanie lodowe - 1 szt., torba 

ratownictwa medycznego - 1 szt.,  

9. OSP w 

Pliskowoli 

30 0 Samochód Żuk 07H, motopompa M 800, piła do 

drewna- 1 szt., pompa szlamowa- 1 szt., torba 

ratownictwa medycznego - 1 szt., ubranie 

specjalne - 6 szt.,  

 

16. DZIAŁANIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA 
 

1) Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki 

 Uchwałą nr XX/169/12 z dnia 28 czerwca 2012 r. 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 
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roku 2023 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Głównym celem 

Programu jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz wzrost 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 

nadzwyczajne zagrożenie dla środowiska. 

2)  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. 

- 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 m
2. 
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Dane wyrobów azbestowych w poszczególnych rodzajach budynków  

Lp. Funkcja budynku Ilość  Masa [kg] 

Powierzchnia 

[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 

Razem 1 848 2 492 695,3 226 608,7 

 

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. 

 

 

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. 
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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 

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. 

Źródło finansowania zadania w ramach „Programu usuwania wyrobów 

zawierających azbest dla Gminy Osiek na lata 2017 – 2032” w 2018 roku: 

Łączny koszt wyżej wymienionego zadania: 38 270, 88 zł, w tym: 

- Dofinansowanie WFOŚiGW w Kielcach:  19 135, 44 zł. (Umowa dotacji pomiędzy 

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach a 

Gminą Osiek zawarta 20 września 2018 roku). 
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- Dotacja z budżetu powiatu staszowskiego: 5740,63 zł - Umowa dotacji pomiędzy 

Powiatem Staszowskim a Gminą Osiek  zawarta w dniu 26 lipca 2018 roku. 

- Środki budżetu Gminy Osiek - 13 394, 81 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. 

 Wykonawcą prac z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest był: 

Paweł Michalski prowadzący działalność gospodarczą pod Firmą Paweł Michalski 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlano-Handlowe EKO Mikułowice 261, 28-100 

Busko-Zdrój.  Zamawiającym: Gmina Osiek, ul. Rynek 1, 28-221 OSIEK. Umowa 

zawarta została w dniu 28 czerwca 2018 roku. 

 Ogółem w 2018 roku z terenu Gminy Osiek w ramach Programu usunięto 

łącznie 129,932 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 64 

nieruchomości. Wszystkie to nieruchomości prywatne. 

 Usunięty w ramach ww. zadania azbest został unieszkodliwiony poprzez 

składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych Dobrów 8, 28-142 Tuczępy. 

Data przekazania  - przyjęcia odpadu na składowisko: 22.10.2018 roku.  

 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. 

3) Uchwałą Nr XLI/272/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 27 sierpnia 2018 

r. zatwierdzony został i przyjęty do realizacji Plan Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Osiek na lata 2018-2024. 

 

Potrzeba opracowania i realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN) dla 

Miasta i Gminy Osiek wynika z niskoemisyjnej polityki unijnej i krajowej, która 
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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 

jaki 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.  

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 

 Uchwałą Nr XXXVI/240/18 z dnia 28 lutego 2018 r.  Rada Miejska w Osieku 

przyjęła Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Osiek na 2018 rok. 

 Program  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 Programu  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. 
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Rok 2016 2017 2018 
2019-dane za 

I kw. 

Ilość 

odłowionych 

bezpańskich 

zwierząt 

6 szt. 13 szt. 26 szt. 2 szt. 

- w tym psów 6 szt. 13 szt. 26 szt. 2 szt. 

Zestawienie ilości odłowionych bezpańskich zwierząt w latach 2016-2019 

18. PRZYNALEŻNOŚĆ  GMINY DO STOWARZYSZEŃ 

1) LGD „Dorzecze Wisły” 

 Uchwałą Nr XV/99/2008 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 kwietnia 2008 r. 

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, zachęca się społeczność 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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   W 2018 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Osieku otrzymała grant na realizacje 

projektu „ Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych poprzez warsztaty 

szkoleniowe i wyjazd studyjny” w wysokości 49 795,00 zł. 

 

2) LGD „ Świętokrzyski Karp” 

Uchwałą  Nr XXIX/206/09 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 25 września 2009 roku 

Gmina Osiek przystąpiła do Stowarzyszenia – lokalna grupa rybacka o nazwie „LGR 

Świętokrzyski Karp” jako  członek zwyczajny. 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 2007-2013”. Utworzenie 

Stowarzyszenia stworzyło możliwość uzyskania dofinansowania na zadania z zakresu 

turystyki, edukacji, kultury, infrastruktury komunalnej oraz dało 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 w Osieku oraz gminnych jednostek organizacyjnych w przyjazny sposób 

przekazał najważniejsze informacje związane z funkcjonowaniem naszej „małej 

Ojczyzny”. Jak widać rok 2018 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 

2018 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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