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1. WSTĘP 

 

Szanowni Państwo! 

 

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

o stanie Gminy Osiek za 2020 rok.  Raport  zawiera podstawowe informacje,                       

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 siódmy rok pełnienia przeze mnie zaszczytnej 

funkcji Burmistrza Miasta i Gminy Osiek. Każdy rok stawia przede mną nowe 

wyzwania, którym staram się sprostać jak najlepiej umiem. Rok 2020 był rokiem 

bardzo trudnym dla nas wszystkich, pandemia COVID - 19 nie ominęła również 

gminy Osiek i jej mieszkańców. Mam nadzieję, że pomimo wielu trudności 

patrzymy w przyszłość z optymizmem i pełni nadziei. Dziękuję wszystkim, którzy 

w tym trudnym czasie pracowali dla dobra naszej małej Ojczyzny. 

         

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, Trzcianka-

Kolonia, Matiaszów, Szwagrów, Niekurza, Sworoń. 

 

             Na terenie gminy Osiek mieszkało według stanu na dzień 31 grudnia 

2020 roku 7751 mieszkańców. Były to osoby zameldowane na pobyt stały  

i czasowy (36 osób zameldowanych na pobyt czasowy). 

Na terenie wiejskim  zamieszkuje 5736 osób, natomiast w mieście Osiek 2015 

osób. 

 

Podział  ludności wg płci: 

 

Kobiety - 3841 

Mężczyźni  - 3910 
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Podział mieszkańców gminy Osiek wg płci 

 

Statystyka zgonów i urodzeń w 2020 r. 

Liczba zgonów – 107 osób (w tym kobiet - 46 i  mężczyzn - 61), 

Liczba urodzeń – 57 osób (w tym   dziewcząt - 21 i chłopców - 36). 

 
 Urodzenia i zgony w 2020 roku na terenie gminy Osiek 

 

 Liczba urodzeń Liczba zgonów 

Kobiety 21 46 

Mężczyźni 36 61 

Razem 57 107 

 

 
Struktura urodzeń i zgonów w roku 2020  na terenie gminy Osiek  z podziałem na kobiet  

i mężczyzn. 
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W roku 2020 na terenie Gminy Osiek zmarło niemalże dwa razy wiecej 

mieszkańców  niż się urodziło. Liczba mieszkańców w gminie z roku na rok  

maleje. Spowodowane jest to oprócz  drastycznym wzrostem liczby zgonów, 

także odpływem ludności   z gminy (zameldowało się 163 osoby, wymeldowało  

236 osób). 

 
Podział wiekowy osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy na terenie gminy Osiek wg 

stanu na dzień 31.12.2020 r. 
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W wieku produkcyjnym  większość stanowią mężczyźni, jest ich 2531, kobiet 

zaś 2075. Wśród mieszkańców w wieku poprodukcyjnym  pojawia się przewaga 

kobiet. 

 
Liczba bezrobotnych w gminie Osiek (wg danych powiatowego urzędu pracy 

 w Staszowie): 

 

Stan na: 

 

31.12.2017 r. 

 

31.12.2018 r. 

 

31.12.2019 r. 

 

30.11.2020 r. 

 

314 

 

274 

 

362 

 

299 

 

 

3. SYTUACJA FINANSOWA. 

Budżet na 2020 rok uchwalono uchwałą Rady Miejskiej w Osieku  

Nr XV/96/19 z dnia 27 grudnia 2019 roku.  W ciągu roku budżetowego podlegał 

zmianom na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Osieku (osiem uchwał) oraz 

na podstawie zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Osiek (dwadzieścia jeden 

zarządzeń). 

Plan dochodów budżetu ogółem 38.137.741,07 zł, w stosunku do 

pierwotnego planu nastąpiło zwiększenie o kwotę 1.381.154,07 zł. 

Plan wydatków budżetu ogółem 38.095.362,68 zł, w stosunku do 

pierwotnego planu nastąpiło zwiększenie o kwotę 1.761.705,68 zł.  

 

Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem – 98,51% 

Wykonanie dochodów ogółem 37.915.936,34 

Wykonanie dochodów bieżących 37.352.263,82 
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Wykonanie dochodów (w tym PIT, CIT) 

Plan dochodów 38.137.741,07 

Wykonanie ogółem 

w tym: 
37.915.936,34 

PIT (udział w podatku 

dochodowym od osób 

fizycznych) 

3.665.382,00 

CIT (udział w podatku 

dochodowym od osób 

prawnych) 

26.552,13 

 

 

Plan i wykonanie dochodów kształtowały się następująco: 

Rodzaj dochodów Plan Wykonanie 

Dochody własne 13.067.630,02 12.607.166,22 

Subwencja ogólna 10.259.407,00 10.259.407,00 

Dotacje celowe i środki 

na wydatki bieżące                       

i inwestycyjne                   

14.810.704,05 15.049.363,12 

 

 

Dotacje i środki dodatkowo pozyskane  w 2020 roku 

Instytucja  

finansująca 

Nazwa  

zadania 

Plan 

dotacji 
Wykonanie 

Ministerstwo 

Funduszy i Polityki 

Regionalnej                  

w Warszawie 

Program Operacyjny Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020 

projekt grantowy ,,zdalna 

szkoła’’  i ,,zdalna szkoła+” 

wsparcie Ogólnopolskiej Sieci 

Edukacyjnej w systemie 

kształcenia zdalnego 

154.988,00 154.988,00 

Starostwo 

Powiatowe  

w Staszowie 

Zakup sprzętu, 

umundurowania   

i wyposażenia, remont Sali 

szkoleniowej (OSP: 

6.000,00 6.000,00 
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Szwagrów, Osiek, Tursko 

Wielkie ) 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Świętokrzyskiego 

w Kielcach  

Zakup sprzętu do ratownictwa 

drogowego tj. nożyco-

rozpieracza i węża 

hydraulicznego dla OSP w 

Długołęce 

15.000,00 15.000,00 

Świętokrzyski 

Urząd Wojewódzki  

w Kielcach 

Zwrot z budżetu państwa 

części wydatków gminy 

wykonywanych w ramach  

funduszu  sołeckiego 

93.717,74 93.717,74 

Świętokrzyski 

Urząd Wojewódzki  

w Kielcach 

Program ,,Opieka 75+” 9.420,00 9.420,00 

Świętokrzyski 

Urząd Wojewódzki  

w Kielcach 

Stypendia socjalne dla uczniów 40.000,00 40.000,00 

Świętokrzyski 

Urząd Wojewódzki  

w Kielcach 

 asystent rodziny na rok 2020 1.700,00 1.700,00 

Ministerstwo 

Rozwoju, Pracy i 

technologii  

Rządowy Fundusz Inwestycji 

Lokalnych 
0,00 500.000,00 

 

 

Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem – 97,50% 

Wykonanie wydatków ogółem 36.003.783,68 

Wykonanie wydatków bieżących 35.104.106,40 

 

 

Udział wydatków 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 

1.087.809,88 3,02 
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Dział 750 – Administracja 

publiczna  
3.712.464,25 10,31 

Dział 801 – Oświata i wychowanie 

Dział 854 – Edukacyjna opieka 

wychowawcza 

13.324.879,69 37,01 

Dział 852 – Pomoc społeczna  1.926.528,36 5,35 

Dział 855 – Rodzina 12.648.155,94 35,13 

Dział 900 – Gospodarka komunalna          

i ochrona środowiska 

788.912,70 2,19 

Dział 921 – Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego 

840.703,37 2,34 

Pozostałe działy 1.674.329,49 4,65 

 

 

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – 2,50% 

Wykonanie wydatków ogółem 36.003.783,68 

Wykonanie wydatków 

majątkowych 
899.677,28 

 

W 2020 roku poniesiono  następujące koszty inwestycyjne:  

1) ,,Modernizacja dachu budynku po byłej szkole w Sworoniu”  na kwotę 

105.000,00 zł, (wartość inwestycji 120.000,00 zł).                                                                                               

2) ,,Zakup linii do mechanicznego zagęszczania i odwadniania osadu 

ściekowego” na kwotę 103.662,92 zł, ( wartość inwestycji 123.342,92 zł)                                                                                                                                 

3)  ,,Zakup samochodu osobowego marki Toyota” na wartość 68.842,99 zł,                                    

4) ,,Zakup kosiarki traktor ogrodowy” na wartość 18.000,00 zł,                                               

5) ,,Adaptacja pomieszczeń w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. 

Heleny i Józefa Świątyńskich w Ossali” na wartość 16.500,00 zł,                                                                                                                                   

6) ,,Termomodernizacja   polegająca na wymianie stolarki okiennej w budynku 

Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku ul. Wolności 24A, 28-221 Osiek” na 

wartość 50.726,00 zł,                           
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7) ,, Modernizacja obiektów małej architektury w parku publicznym   w Osieku” 

na wartość 24.600,00 zł,                                                                                                                                        

8) ,,Budowa obiektu małej architektury w miejscu publicznym - tablica 

upamiętniająca: 1000 lat Osieka” na wartość 10.640,00 zł.                                                                                      

Gmina Osiek przekazała dotację dla Starostwa Powiatowego w Staszowie na 

,,Przebudowę odcinków dróg powiatowych nr 0816T Strużki-Szwagrów od km 

3+390 do km 3+820 oraz odcinka drogi powiatowej nr 0815T Trzcianka –

Szwagrów – Niekurza od km 7+040 do km 7+280 w ramach funduszu dróg 

samorządowych” w kwocie 70.718,00 zł.                                                                                                                          

Gmina  Osiek przekazała  również środki dla Komendy Wojewódzkiej Policji 

w Kielcach na dofinansowanie zadania pn. ,,Posterunek Policji w Osieku – 

Przebudowa  budynku” na kwotę 73.782,00 zł. 

Wynik budżetu (nadwyżka) – 1.912.152,66 zł. 

Przychody budżetu (wolne środki) – plan 9.692.621,61 zł, wykonanie – 

9.692.621,61 zł. 

Rozchody budżetu (spłata kredytu) – plan 9.735.000,00 zł, wykonanie – 

9.735.000,00 zł. 

 

Stan zobowiązań na 31.12.2020 roku według tytułów dłużnych wynosi 

9.685.000,00 zł,  w tym: kredyty pożyczki długoterminowe – 9.185.000,00 zł 

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

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. 
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3. MIENIE KOMUNALNE 
 

Gmina Osiek gospodaruje zasobem nieruchomości składającym się z 652 

działek o łącznej wartości 7.418.465,01 zł, co stanowi 151,4299 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 

w Osieku, szkół, M-GBP w Osieku, M-GOK w Osieku, M-GSPZOZ w Osieku, 

OPS w Osieku przedstawia poniższa tabela: 

 

lp 

Lp. 

                 Grupa                                        Wartość brutto (w zł) 

Numer                      Nazwa  Stan na dzień 

  01.01.2020 r. 

    Zwiększenia Zmniejszenia    Stan na dzień 

    31.12.2020 r. 

  1    0 GRUNTY    7.477.011,99           1.347,02              0,00    7.478.359,01 

  2    1 BUDYNKI I LOKALE ORAZ   

SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU 

UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE 

WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU 

MIESZKALNEGO 

 27.888.142,68       208.805,92              0,00  28.096.948,60 

  3    2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ  36.600.683,39        280.892,28              0,00  36.881.575,67 

  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                  0,00              0,00       949.524,05 

  6    5 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY 

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

  7    6 URZĄDZENIA TECHNICZNE      1.151.389,52       123.342,92              0,00    1.274.732,44 

  8    7 ŚRODKI TRANSPORTU    1.790.222,19         86.842,99     37.447,20    1.839.617,98 

  9    8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY,  

RUCHOMOŚCI I  WYPOSAŻENIE, GDZIE 

INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 

      418.952,94         44.307,60              0,00       463.260,54 

 Razem   76.285.966,88       745.538,73     37.447,20  76.994.058,41 
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4. GŁÓWNE INWESTYCJE  

- Budowa nowego zaplecza szatniowo-sanitarnego przy stadionie MKS  

Piast w Osieku 

Inwestycja dofinansowana przez Ministra Sportu ze środków Funduszu 

Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu Sportowa Polska – 

Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2020. 

Łącznie wartość  brutto  po przetargu 1 414 500,00 zł (słownie: milion czterysta 

czternaście tysięcy pięćset złotych). Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu ze 

środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w kwocie 628 200,00 zł 

oraz dofinansowanie ze środków w ramach Rządowego funduszu Inwestycji 

Lokalnych z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w kwocie            

500.000,00 zł. Przedmiotem inwestycji jest budowa  nowego budynku zaplecza 

szatniowo-sanitarnego wraz z instalacjami wewnętrznymi. 

Termin wykonania inwestycji do dnia 30.09.2022 roku. 

Modernizacja obiektów sportowych stadionu miejskiego w Osieku polega na 

budowie nowego samodzielnego zaplecza sanitarno-szatniowego wraz 

z niezbędną infrastrukturą. Projektowany budynek jest budynkiem 

niepodpiwniczonym, parterowym, bez poddasza użytkowego. Powierzchnia 

użytkowa: 373,95 m
2
. W budynku znajdować się będą: 4 szatnie dla 

zawodników wraz z zapleczem sanitarnym, toalety ogólnodostępne (męska, 

damska oraz dla osób niepełnosprawnych), pomieszczenie dla trenera, sędziów, 

sala szkoleniowa/odpraw, pomieszczenie delegata oraz pomieszczenia 

techniczne. Na zewnątrz przewidziano również stojak na 4 rowery. Celem 

przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa osób ćwiczących, obserwujących 

zawody oraz zapewnienie stanu technicznego użytkowania na poziomie 

wymaganych standardów i spełniających wymagania dla tego typu obiektów 

i dyscyplin sportowych.  
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- Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 

Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego był realizowany w ramach 

Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu 

Sprawiedliwości przy udziale własnym gminy Osiek. Całkowity koszt zakupu 

samochodu wynosił 1 028 280,00 zł. Milion złotych pochodził ze środków 

Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, 

natomiast 28 280,00 zł stanowił wkład własny gminy Osiek. 

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy zbudowany na podwoziu Scania jest 

napędzany 13-litrowym silnikiem o mocy maksymalnej 370 KM. Uterenowiony 

napęd 4x4 pozwala na poruszanie się po drogach asfaltowych i bezdrożach. 

Posiada zautomatyzowaną skrzynię biegów, system ABS, klimatyzację, 

tempomat, hamulec górski, kamerę cofania oraz wyciągarkę elektryczną  

o uciągu blisko 10 ton i długości liny 28 metrów. Oświetlenie zewnętrzne 

i wewnętrzne wykonane w technologii LED. W przedniej części pojazdu 

zamocowane są 4 dalekosiężne reflektory, a nad szybą główną 2 doświetlające 

reflektory LED. Nad tylną żaluzją umiejscowiona jest fala świetlna służąca do 

kierowania ruchem drogowym. Auto wyposażone jest także w 5-metrowy 

pneumatyczny maszt oświetleniowy o strumieniu świetlnym 36 000 lumenów 

oraz dodatkowy sygnał pneumatyczny o mocy 120 dB. Dodatkowo auto zostało 

wyposażone w system ogrzewania kabiny i przedziału autopompy. Samochód 

posiada najnowszą kabinę załogową (CrewCab) dostępną na rynku europejskim, 

mogącą pomieścić 6 ratowników. Wewnątrz kabiny wykonane są mocowania na 

4 aparaty ochrony układu oddechowego. W zabudowie pojazdu znajduje się 

zbiornik na wodę oraz na środek pianotwórczy – odpowiednio 5000l i 500l. 

Serce wozu stanowi dwuzakresowa autopompa Godivia o wydajności 

nominalnej 3200 l/min przy ciśnieniu 8 bar. Pompa umożliwia także podanie 

wysokiego ciśnienia – 40 bar, przez linię szybkiego natarcia. W podwoziu 

pojazdu zamontowane są 4 dysze zraszaczowe. Na dachu znajduje się działko  
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wodno-pianowe z regulowaną wydajnością od 800 do 3200 l/min i zasięgiem 

rzutu 60m. Na wyposażeniu samochodu znajdują się 1 przewoźny oraz 

4 przenośne radiotelefony cyfrowo-analogowe Motorola DP4600e, wentylator 

oddymiający z funkcją podania mgły wodnej o wydajności 45600 m3/h. 

W kabinie dodatkowo zamontowane są 4 sztuki latarek kątowych 

NIGHTSTICK oraz 2 szperacze Streamlight Vulkan LED przeznaczone do 

pracy w strefach wybuchowych. Dopełnieniem wyposażenia jest stacja sanitarna 

do dekontaminacji ratowników, szczególnie przydatna podczas zdarzeń 

związanych z COVID-19.Na szczególną uwagę zasługuje zestaw lanc 

mgłowych Turbo Mist Tech. Lance te są przeznaczone do gaszenia pożarów 

wewnętrznych, samochodów i innych pożarów kubaturowych. Sprzęt ten 

dopiero zaczyna gościć w pożarnictwie. Lance pozwalają uzyskać bardzo 

wysoką skuteczność gaśniczą przy minimalizacji podawania środka gaśniczego 

– wody. Dzięki nim ryzyko zalania mieszkania wodą jest minimalne, 

a bezpieczeństwo ratowników znacząco podniesione. W skład tego zestawu 

wchodzi także specjalna lanca kominowa, która umożliwia gaszenie kominów 

wodą, a dokładniej mgłą wodną. Jej wydajność to zaledwie 5 l/min przy 

ciśnieniu 20 bar. 
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- Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne w Bukowej  

 

Na przedmiotową inwestycję Gmina Osiek otrzymała w 2020 roku środki 

z Funduszu Solidarnościowego w kwocie  1 905 917,00 zł  w ramach programu 

resortowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Centra 

opiekuńczo-mieszkalne". 

Środki własne gminy - 337 010,68 zł. 

W wyniku inwestycji powstanie  Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Bukowej 

dla osób niepełnosprawnych o powierzchni całkowitej - 584,96m² w tym: 

- 9 lokali mieszkalnych wraz z łazienkami dla niepełnosprawnych  

o powierzchni użytkowej 184,30 m², 

 - sala rehabilitacji o powierzchni użytkowej 13,30 m², 

- sala zabiegowa o powierzchni użytkowej 13,80 m², 

- pomieszczenia socjalne z zapleczem, komunikacja o powierzchni użytkowej 

198,23 m² 

Powierzchnia użytkowa Centrum wynosi - 409,63 m². 

Termin realizacji:  kwiecień 2021 - październik  2022. 

Centrum zlokalizowane będzie w istniejącym budynku  

 po byłej Szkole Podstawowej w Bukowej.  

W celu utworzenia Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego niezbędna jest 

przebudowa przedmiotowego budynku i jego adaptacja z uwzględnieniem 

specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych oraz spełnienia wymogów 

związanych z dostępem osób niepełnosprawnych, wymogów bezpieczeństwa 

i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego.Wszystkie 

pomieszczenia wchodzące w skład Centrum zlokalizowane będą na parterze 
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budynku wraz z wejściem głównym przystosowanym dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Zostanie  zapewniona pomoc 9 dorosłym osobom 

niepełnosprawnym ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 

poprzez zapewnienie usług zamieszkiwania w ramach pobytu całodobowego 

Centrum zostanie wyposażone w niezbędne urządzenia budowlane 

i środki trwałe służące wielokrotnemu wykorzystaniu (w tym m.in.: sprzęt 

rehabilitacyjny, systemy zabezpieczające przed pożarem, systemy monitoringu 

i instalacji przyzywanej). Stworzone zostaną mieszkania dla 9 osób w ramach 

pobytu całodobowego wraz z łazienkami, kuchnią, w tym osób 

niesamodzielnych wymagających szczególnej całodobowej opieki. 

  Po realizacji inwestycji powstanie Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne, budynek 

zostanie w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych, w tym 

poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na zewnątrz budynku od strony 

południowej przewidziany jest  montaż platformy dla osób niepełnosprawnych, 

a od strony północnej podjazd dla niepełnosprawnych. Na zewnątrz budynku 

planuje się wydzielenie 3 miejsc postojowych przeznaczonych dla osób 

niepełnosprawnych. 

6. FUNDUSZ SOŁECKI  

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 2020 roku miały do dyspozycji budżet w wysokości  

366.898,66 zł. Kwota wykonania w ramach funduszu sołeckiego 364.924,84 zł. 
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Wykonanie funduszu sołeckiego w 2020 roku 

Lp. 
 

Sołectwo Nazwa zadania Plan Wykonanie 

1 Bukowa 1.Zakup tablic kierunkowych 

wskazujących numery posesji 

 

2.Modernizacja poprzez 

odwodnienie drogi gminnej  

(nr drogi 002687 T) 

 

3. Doposażenie Placu Zabaw 

2.700,00  

 

 

16.822,62 

 

 

 

2.030,00 

 

2.700,00 

 

 

16.822,62 

 

 

 

2.029,50 

2 Długołęka 1. Modernizacja drogi 

gruntowej, będącej 

własnością gminy Osiek 

 

2. Zakup paliwa oraz 

materiałów eksploatacyjnych 

do kosiarki spalinowej 

 

3.Doposażenie Świetlicy 

Wiejskiej w budynku byłej 

szkoły podstawowej w 

Długołęce 

 

4.Remont placu zabaw i 

boiska 

13.710,60 

 

 

 

300,00 

 

 

 

3.000,00 

 

 

 

 

4.500,00 

13.710,60 

 

 

 

300,00 

 

 

 

2.999,50 

 

 

 

 

4.500,00 

3 Kąty 

 

1.Budowa placu zabaw 

 

11.301,47 11.300,00 

4 Lipnik 

 

1.Zakup kruszywa na remont 

drogi gminnej (działka nr 

106) 

 

2. Budowa placu zabaw 

(zakup elementów 

wyposażenia ) 

 

2.655,95 

 

 

10.200,00 

2.507,36 

 

 

10.200,00 

5 Matiaszów 1.Budowa Studni głębinowej 

w celu zaopatrzenia 

mieszkańców w wodę służącą 

do celów produkcji rolnej. 

19.115,87 18.945,00 

6 Mucharzew 1. Modernizacja drogi 

gminnej (utwardzenie)  

2. Remont placu zabaw w 

miejscowości Mucharzew 

18.400,00 

 

1.093,99 

18.400,00 

 

1.093,99 

7 Niekrasów 1.Remont wiat 

przystankowych na terenie 

sołectwa Niekrasów 

2.000,00 

 

 

2.000,00 
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2. Modernizacja drogi 

gminnej, będącej własnością 

Gminy Osiek nr 334 

 

 

15.351,33 

 

15.351,33 

8 Niekurza 1. Budowa Świetlicy 

Wiejskiej w Niekurzy (prace 

przygotowawcze, roboty 

ziemne) 

 

17.183,28 17.183,00 

9 Ossala 1. Modernizacja drogi 

gminnej Ossala- Ossala 

Lesisko Małe o długości 850 

mb 

 

30.543,38 30.543,38 

10 Pliskowola 1. Budowa oświetlenia 

drogowego przy drodze 

powiatowej nr 0812T 

Pliskowola – Osiek ( montaż 

słupów oświetleniowych) 

 

42.012,90 41.402,00 

11 Strużki 1.Remont Świetlicy w 

budynku, będącym 

własnością Gminy Osiek w 

miejscowości Strużki. 

 

13.234,06 13.190,00 

12 Suchowola 1. Remont dróg gminnych w 

miejscowości Suchowola 

 

2. Przebudowa infrastruktury 

drogowej przy drodze, 

będącej własnością gminy 

Osiek w miejscowości 

Suchowola 

 

3. Doposażenie budynku 

Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Suchowoli 

 

4. Zakup kosiarki spalinowej 

 

4.500,00 

 

 

19.500,00 

 

 

 

 

 

16.012,90 

 

 

 

2.000,00 

4.500,00 

 

 

19.500,00 

 

 

 

 

 

16.012,90 

 

 

 

2.000,00 

13 Sworoń 1. Zakup paliwa do kosiarki 

spalinowej oraz materiałów 

eksploatacyjnych 

 

2. Doposażenie Świetlicy 

Wiejskiej w Sworoniu 

 

3. Modernizacja Świetlicy 

Wiejskiej w Sworoniu 

347,17 

 

 

 

5.000,00 

 

 

11.500,00 

344,68 

 

 

 

4.987,13 

 

 

11.480,00 
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14 Szwagrów 1. Remont Budynku 

Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Szwagrowie 

 

2.Modernizacja Budynku 

Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Szwagrowie. 

 

10.000,00 

 

 

 

19.703,12 

10.000,00 

 

 

 

18.787,10 

15 Trzcianka 1.Budowa oświetlenia 

drogowego przy drodze 

powiatowej nr 0815 

Trzcianka – Niekurza ( Plan 

budowy oświetlenia) 

 

2.Doposażenie Domu 

Ludowego w Trzciance 

Kolonii (Przedsięwzięcie 

realizowane wspólnie z 

sołectwem Trzcianka Kolonia 

na jego terenie) 

 

3. Modernizacja budynku 

Domu Ludowego w Trzciance 

Kolonii (Przedsięwzięcie 

realizowane wspólnie z 

sołectwem Trzcianka Kolonia 

na jego terenie) 

 

10.000,00 

 

 

 

 

 

1.393,34 

 

 

 

 

 

 

6.000,00 

10.000,00 

 

 

 

 

 

1.393,34 

 

 

 

 

 

 

6.000,00 

16 Trzcianka 

Kolonia 

1.Doposażenie Domu 

Ludowego w Trzciance 

Kolonii ( Przedsięwzięcie 

realizowane wspólnie z 

sołectwem Trzcianka) 

 

2. Modernizacja budynku 

Domu Ludowego w Trzciance 

Kolonii  (Przedsięwzięcie 

realizowane wspólnie z 

sołectwem Trzcianka) 

 

3. Modernizacja Placu Zabaw 

 

2.083,74 

 

 

 

 

 

4.100,00 

 

 

 

 

 

6.000,00 

2.038,99 

 

 

 

 

 

4.099,92 

 

 

 

 

 

6.000,00 

 

 

17 Tursko 

Wielkie 

1. Modernizacja poboczy 

wzdłuż drogi gminnej 

 

1.Zakup kosiarek 

spalinowych 

 

20.000,00 

 

 

2.400,00 

 

 

20.000,00 

 

 

2.400,00 
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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 kanalizacja 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 m
3
 na dobę co aktualnie pokrywa potrzeby 

gminy. Niewątpliwie w perspektywie czasu istnieje konieczność skanalizowania  

części wiejskiej gminy. W 2020 r. zakupiono linię do mechanicznego 

zagęszczania i odwadniania osadu ściekowego na kwotę 103.662,92 zł, (wartość 

inwestycji 123.342,92 zł.)                                                                                                                                  

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, 

- 14 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.  

2.Zakup paliwa i materiałów 

eksploatacyjnych do kosiarek 

spalinowych 

 

202,94 202,50 

 

Razem 

 

366.898,66 364.924,84 
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-  Gmina Osiek w swoim władaniu ma 35 dróg o kategorii drogi gminnej oraz 

szereg dróg wewnętrznych. Łączna długość sieci dróg będących we władaniu 

gminy Osiek to ok 87 km. 70% z w/w dróg ma nawierzchnię 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. 

Osiek w gm. Osiek. Obecnie trwają prace przygotowawcze i projektowe 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 i 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. 
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8. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

 Aktualnie obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Osiek uchwalone  zostało 

Uchwałą  Nr 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 2006 r. oraz uchwałą Nr XVI/108/20 Rady Miejskiej w Osieku z 

dnia 28 lutego 2020 r. 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 2010 r. 

 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. 
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Część graficzna miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Osiek. 

9. OŚWIATA I WYCHOWANIE 

 W 2020 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) liceum ogólnokształcące, 

d) liceum ogólnokształcące dla dorosłych, 

e) 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. 
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Do szkół  na terenie gminy Osiek w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczało 814 uczniów w 63 

oddziałach, w tym: 

 

 

Nazwa szkoły Liczba 
oddziałów 

Ogólna 
Liczba 
uczniów 

W tym w klasach: 

„0” i 
poniżej 
„0” 

I II III IV V VI VII VIII 

Publiczna Szkoła 
Podstawowa im. Heleny i 
Józefa Świątyńskich w 
Ossali 

10 134 42 8 15 10 6 6 21 15 11 

Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Pliskowoli 

11 86 34 8 10 5 1 5 10 6 7 

Publiczna Szkoła 
Podstawowa im. M. 
Konopnickiej w Suchowoli 

11 114 32 15 9 9 10 6 12 10 11 

Publiczna Szkoła 
Podstawowa im. Świętego 
Jana  Pawła II w 
Szwagrowie  

10 116 35 10 9 10 8 8 17 7 12 

Zespół 
Szkół 
im. 
Jana 
Pawła 
II w 
Osieku 

Publiczna Szkoła 
Podstawowa w 
Osieku 

14 238 - 32 22 29 10 42 52 31 20 

Liceum 
Ogólnokształcące 
w Osieku 

1 13 - 13 0 0 - -  -  

Zasadnicza 
Szkoła 
Zawodowa w 
Osieku 

- - - - - - - -  -  

Liceum 
Ogólnokształcące 
dla Dorosłych 

1 19 - - - - - -  -  

Publiczne 
Przedszkole w 
Osieku 

5 94 94 - - - - -  -  

 

 

 

Egzamin ósmoklasisty 

W  2020 r.  egzamin ósmoklasisty w terminie głównym ze względu na sytuacje 

epidemiczną został przeprowadzany od  16 do  18 czerwca 2020r. 
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Średnia z poszczególnych części egzaminu jest następująca: 

Szkoła  Przedmiot  
w szkole 

 
w gminie 

w 
powiecie 

w 
wojewód

ztwie 

W 
 kraju 

Liczba 
zdających 

 
Wyniki egzaminy w % punktów 

  

PSP w 
Osieku 

Język angielski 19 54 52 50 52 54 

PSP w 
Osieku 

Matematyka 19 44 48 45 46 46 

PSP w 
Osieku 

Język polski 19 62 62 58 59 59 

PSP w 
Szwagrowie 

Język angielski 11 45 52 50 52 54 

PSP w 
Szwagrowie 

Matematyka 11 41 48 45 46 46 

PSP w 
Szwagrowie 

Język polski 11 55 62 59 59 59 

PSP w 
Ossali 

Język angielski 11 58 52 50 52 54 
 

PSP w 
Ossali 

Matematyka 11 48 48 45 46 46 

PSP w 
Ossali 

Język polski 11 61 62 58 59 59 

PSP w 
Pliskowoli 

Język angielski 6 62 52 50 52 54 

PSP w 
Pliskowoli 

Matematyka 6 71 48 45 46 46 

PSP w 
Pliskowoli 

Język polski 6 73 62 58 59 59 

PSP w 
Suchowoli 

Język angielski 10 43 52 50 52 54 
 
 

PSP w 
Suchowoli 

Język rosyjski 1 72 72 48 42 48 

PSP w 
Suchowoli 

Matematyka 11 49 48 45 46 46 

PSP w 
Suchowoli 

Język polski 11 65 62 58 59 59 
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Egzamin  maturalny 

Zgodnie  z Komunikatem  dyrektora  Centralnej  Komisji  Egzaminacyjnej  w  

sprawie  harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz 

egzaminu maturalnego  w 2020 r. pisemne egzaminy maturalne odbywały się od 

8 do 29 czerwca 2020 r. Zgodnie z § 11ka ust. 2 rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań 

w okresie czasowego ograniczenia  funkcjonowania  jednostek  systemu  

oświaty  w  związku  z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 w 2020 r. nie był przeprowadzany egzamin maturalny z  

przedmiotów  obowiązkowych  oraz  przedmiotów  dodatkowych  w  części  

ustnej,  z  wyjątkiem przypadków określonych w § 11kb ust. 1 ww. 

rozporządzenia 

Do egzaminu maturalnego przystąpiło 13 absolwentów liceum 

ogólnokształcącego                  w Osieku. 

Średni wynik egzaminu maturalnego kształtuje się następująco: 

Przedmioty 
obowiązkowe 

Średni wynik z części pisemnej egzaminu 

Liczba 
zdających 

Wynik w % 

Język polski 13 53,74 

Język angielski 12 94,86 

Język rosyjski 1 86,0 

Matematyka 13 82,92 

 

  Zdawalność egzaminu maturalnego  na poziomie szkoły, powiatu,  województwa  i kraju 

przedstawiła się następująco: 

Przedmiot w szkole w powiecie w województwie w kraju 

Liczba 
zdających 

 
Zdawalność w % 

 

 

Język polski 13 100 87 73 92 

Język angielski  12 1000 86 89 92 

Język rosyjski  1 100 87 82 84 

Matematyka 13 100 74 81 79 
 

Zdawalność 
ogółem : 

13 1000 67,0 73,4 74,0 
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Zatrudnienie: 

 

Nazwa szkoły  Liczba nauczycieli 

 stażysta kontraktowy mianowany Dyplomowany
  

Bez 
stopnia 

Zespół Szkół im. Jana Pawła II 
w Osieku 

 1 2 3 45 0 

Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. H. i J. Świątyńskich w Ossali 

 0 1 3 14 0 

Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Pliskowoli 

 0 2 1 17 0 

Publiczna szkoła Podstawowa 
im. M. Konopnickiej w 
Suchowoli 

 1 4 5 11 1 

Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. Świętego Jana Pawła II w 
Szwagrowie 

 1 1 3 18 2 

 

Liczba etatów naucz. na podst. danych systemu informacji oświatowej 

w szkołach   i placówkach oświatowych objętych subwencją oświatową (wg 

stanu na dzień 30.09.2019 r.) wyniosła 97,73 z czego: 

1) Nauczyciel stażysta – 3,22 etatu,  

2) Nauczyciel kontraktowy – 4,66 etatu,  

3) Nauczyciel mianowany – 8, 55 etatu,  

4) Nauczyciel dyplomowany – 81,30 etatu. 

 

 

 

364 

134 
116 114 

89 

ZS W OSIEKU PSP W OSSALI PSP W SZWAGROWIE PSP W SUCHOWOLI PSP W PLISKOWOLI 

LICZBA UCZNIÓW 

liczba uczniów
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 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 

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 

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 szkół podstawowych 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 

83% 

9% 

5% 
3% 

LICZBA STOSUNKÓW PRACY NAUCZYCIELI  
Z PODZIAŁEM NA STOPNIE AWANSU ZAWODOWEGO  

dyplomowany mianowany kontraktowy stażysta
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gminy Osiek. W 2020 Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku przyznał pomoc 

dla uczniów w formie stypendium szkolnego w okresie od I-VI dla 108 uczniów, 

a  okresie od IX-XII 2020 roku dla 89 uczniów. Pomoc ta obejmowała uczniów 

szkół podstawowych oraz uczniów szkół specjalnych. 

W I półroczu 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku  przyznał pomoc 

dla 108 uczniów w wysokości 25.000,00 zł. w tym środki własne gminy – 5000 

zł. 

W II półroczu 2020 roku przyznano środki w  wysokości 25.000,20 zł dla 89 

uczniów z tego środki własne gminy to – 5000,20 zł. 

Główne programy i projekty realizowane w szkołach prowadzonych przez 

gminę Osiek: 

1) Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku: 

- wprowadzenie E-dziennika - dziennika elektronicznego do prowadzenia 

dokumentacji dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i organizacyjnej; 

- wprowadzenie E-legitymacji szkolnej dla uczniów szkół podstawowych                                           

i ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży; 

- pozyskanie 10 sztuk laptopów Dell Inspirion 15 w ramach realizowanego 

przez Stowarzyszenie „Osieczanie”  mikrograntu pt. „Rozwój kompetencji 

cyfrowych mieszkańców Gminy Osiek w ramach Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 pt. „Dostęp wirtu@lny świat – szkolenia 

komputerowe dla mieszkańców województwa małopolskiego                                           

i świętokrzyskiego”, 

- od 17 lutego 2020 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. 

Jana Pawła II w Osieku funkcjonuje sala terapeutyczna, która służy uczniom 

zarówno do pracy, nauki, jak i zabawy. 

- w roku szkolnym 2019/20 Publiczna Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. 

Jana Pawła II w Osieku przystąpiła do  Programu Edukacji Ekologicznej 

dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów prowadzonej na terenie Ekologicznego 

Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki pn. ,,Zbieramy, segregujemy                               

i przetwarzamy odpady– XIV edycja”; 

 

2) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Heleny i Józefa Świątyńskich 

w Ossali: 

- szkoła na początku września 2019 r. przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu 

ogłoszonego przez Ogólnopolską Sieć Edukacyjną, która zajmuje się 

instalowaniem i obsługą Internetu dla szkół. W ramach tego konkursu szkoła 
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jako jedna z dwóch szkół w powiecie staszowskim, wygrała multimedialną, 

mobilną pracownię komputerową na kwotę 34.000,00 zł (kwota wyceny podana 

orientacyjnie na podstawie danych internetowych), która została dostarczona 

 w kwietniu 2020 r. , 

- w roku szkolnym 2020 realizowane były programy edukacyjne „Zbieramy, 

segregujemy, przetwarzamy odpady” - XIV edycja organizowany przez 

Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki oraz „Bądź EKO- nadaj 

przedmiotom drugie życie” organizowany  przez Energetyczne Centrum Nauki 

w Kielcach . 

-  w 2020 r. szkoła uczestniczyła  w programie „Szkolny Klub Sportowy”. 

 

3) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej 

w Suchowoli: 

- wdrożono dziennik elektroniczny firmy VULCAN, UONET+Uczniowie do 

prowadzenia dokumentacji dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej  

i organizacyjnej. Dziennik elektroniczny funkcjonuje łącznie z dziennikiem 

w formie papierowej w okresie od 01.09.2020 r. jako dodatkowa forma 

prowadzenia w szkole ewidencji postępów w nauce uczniów i kontroli ich 

frekwencji. E-dziennik spełnił swoją rolę w czasie nauczania zdalnego 

zapewniając bezpieczną komunikację w trakcie nauczania na odległość. 

- w programie grantowym „Programowanie – ekologia na co dzień”, którego 

organizatorem jest Fundacja Orange szkoła otrzymała dotację w wysokości  

2 500 zł na zakup Zestawu Photon Ekologia, który zawiera dwa roboty Photon, 

niezbędne akcesoria oraz scenariusze przygotowane w celu promowania 

edukacji ekologicznej wśród uczniów. Zestaw ma na celu kształtowanie  

w dzieciach i młodzieży postawy szacunku dla środowiska przyrodniczego oraz 

motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska. 

 

4) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II 

w Szwagrowie: 

-  szkoła otrzymała dotację celową z Ministerstwa Edukacji Narodowej na 

wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy 

programowej z przedmiotów przyrodniczych – biologia, geografia, chemia 

i fizyka. Kwota przekazana przez rząd na zakup pomocy dydaktycznych wynosi 

75 000,00 zł.   W ramach projektu bardzo dobrze wyposażono pracownie 

w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Zostały zakupione dwa monitory 

interaktywne oraz laptopy, dzięki którym uczniowie będą mogli rozwijać 

umiejętności TIK. Dzięki dobremu wyposażeniu szkoła zapewnia uczniom 
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wszechstronny rozwój, przy nastawieniu na przedmioty przyrodnicze. 

Uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności poprzez innowacyjne metody 

nauczania, eksperymenty, samodzielnie wykonywanie i obserwację preparatów 

anatomicznych i histologicznych. Wykorzystanie posiadanej bazy w połączeniu 

z nowoczesnym sprzętem audiowizualnym pozwoli uatrakcyjnić proces 

dydaktyczny i tym samym zwiększyć jego efektywność.  

 

5) Publiczna Szkoła podstawowa w Pliskowoli: 

- Szkoła wzięła udział w Europejskim Tygodniu Kodowania i wyzwania „Code 

Week 4 All”. Jest to inicjatywa, w ramach której świętujemy kreatywność, 

rozwiązywanie problemów i współpracę poprzez programowanie i inne 

działania związane z technologią.  Oferujemy wszystkim uczniom możliwość 

podjęcia pierwszych kroków w kierunku tworzenia treści cyfrowych.  Zostały 

zorganizowane zajęcia: Kodowanie z wykorzystaniem gry ScottieGo, 

programowanie w Scratchu oraz  zabawy z robotami. 

 

„Zdalna szkoła.” 

Gmina Osiek pozyskała dofinansowanie w wysokości 59 988,00 zł w ramach 

projektu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 

w systemie kształcenia zdalnego”, współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”. Za otrzymane środki 

zakupiono 29 laptopów i 14 tabletów, zaś w ramach projektu „Zdalna szkoła +” 

Gmina Osiek otrzymała 95 000,00 zł pomocy na walkę z wykluczeniem 

cyfrowym wśród uczniów, w ramach grantu zakupiono 34 laptopy. Cały 

zakupiony sprzęt został przekazany szkołom do nauki zdalnej. 

 

10.  KULTURA, SPORT  

Zadania z zakresu działalności kulturalnej realizowane są za pośrednictwem 

Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku i Miejsko – Gminnego 

Ośrodka Kultury w Osieku. 

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. 
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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”. 

 

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 

M-GOK jest Gmina Osiek. Celem M-GOK jest prowadzenie wielokierunkowej 

działalności rozwijającej  i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców. Do 

podstawowych zadań M-GOK 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, 

Stan księgozbiorów i czytelnictwa przedstawia się następująco: 

Liczba woluminów ogółem 25332 

Zakup w 2020r. 66 

Czytelnicy 419 

Czytelnicy na 100 mieszkańców 7,9 

Liczba odwiedzin fizycznych 9460 

Odwiedziny na 100 mieszkańców 122,1 

Wypożyczenia 8662 

Wypożyczenia na 100 mieszkańców 119,2 
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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 2020 roku 

Rodzaj działania Ilość Szczegółowy opis 

Koncerty 1  Koncert zorganizowany w okazji Dnia Kobiet 

Imprezy 

plenerowe, 

tematyczne 

1  28 Finał WOŚP 

 

Inne działania 6 1. Ferie zimowe 2020 w ramach, których zorganizowano: 

a) wyjazdy na lodowisko do Majdanu Królewskiego 

i Tarnobrzega, 

b) wyjazd do kina do Tarnobrzega na bajkę „ Tajni 

i fajni”, 

c) warsztaty artystyczne dla dzieci,  

d) zabawa karnawałowa dla dzieci. 

e) Przedstawienie dla dzieci „ Jaś i drzewo fasolowe” – 

Studio teatralne „ Krak-ART.” z Krakowa 

f) Wyjazd do Centrum Nauki Leonardo da Vinci 

w Chęcinach 

g) Wyjazd do centrum zabawy  Wywrotki w Mielcu 

2. Wakacje, dla dzieci w ramach których zorganizowano: 

a) wyjazd na pływalnie do Połańca 

b) wyjazd do parku rozrywki FlySky w Kielcach 

c) wyjazd do kina w Nowej Dębie na film „ Czworo 

dzieci i coś”.  

d) warsztaty plastyczne. 
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Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Osieku w 2020 roku zrealizował 

2 projekty: 

I. „Razem działamy – lokalnie korzystamy”. Realizację projektu 

dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury 

w ramach programu    Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2020.  

Projekt realizowany był w dwóch etapach: 

Pierwsza część zadania to badanie potrzeb kulturalnych mieszkańców 

6 miejscowości z terenu gminy Osiek: Suchowola, Pliskowola, Bukowa, 

Długołęka, Lipnik, Kąty. W ramach tej części zadania wyłoniono również do 

realizacji 6 inicjatyw lokalnych. 

Druga część zadania to realizacja 6 inicjatyw lokalnych: 

1. Spektakl „ Gwałtu , co się dzieje!”  -  inicjatywa Stowarzyszenia  

„Osieczanie” 

W ramach inicjatywy wystawiona została przez Teatr Poezji i Piosenki 

Biłgorajskiego Centrum Kultury sztuka "Gwałtu, co się dzieje!" 

Aleksandra Fredry. Akcja spektaklu dzieje się w naszym Osieku. Przed 

spektaklem młodzież mogła wziąć udział w warsztatach teatralnych.  

2. „Cudze chwalicie, swego nie znacie” – ekologicznie,  muzycznie 

i artystycznie w Osieku –  inicjatywa Koła Gospodyń Wiejskich 

„Teraz My” w Osieku.  

W ramach inicjatywy zorganizowano:  

 Grę terenową „Śladami historii Osieka”- uczestnicy dzięki wskazówkami  

organizatorów  mogli trafić do ważnych historycznych miejsc na ternie 

miasta Osiek.   

 Spotkanie „Muzyczny Osiek” – w ramach spotkania na scenie 

zaprezentowali się lokalni wykonawcy. 
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 Wystawę „ Osiek pędzlem malowany”, w ramach której obejrzeliśmy 

prace lokalnych artystów: Ryszarda Stępnia, Elżbiety Werner, Teresy 

Domańskiej oraz Marii Lampart.  Wystawie towarzyszyły warsztaty 

plastyczne dla dzieci pod okiem artystów. 

 Podsumowanie inicjatywy wraz z koncertem zespołu Pauza Band. 

 

3. „Śpiewamy dla Świętego Jana Pawła II” –  inicjatywa Koła Gospodyń 

Wiejskich  w Niekrasowie.  

W ramach inicjatywy: 

 Zorganizowano warsztaty plastyczne, fotograficzne oraz choreograficzne 

dla dzieci. 

 Zorganizowano konkurs plastyczny i fotograficznych dla dzieci. 

Zwycięskie prace zostały  umieszczone na wydanej w ramach inicjatywy 

pamiątkowej widokówce. 

 Zrealizowano scenariusz słowno – muzyczny  odnoszący się do życiorysu 

Świętego Jana Pawła II. W występie udział wzięły dzieci z Publicznej 

Szkoły Podstawowej im. Heleny i Józefa Świątyńskich w Ossali.  W dniu 

występu zorganizowano wystawę konkursowych prac.  

 

4. „Z uśmiechem na twarzy człowiek podwaja swoje możliwości – 

Suchowola artystycznie i historycznie” – inicjatywa Stowarzyszenia 

Rozwoju Wsi Suchowola „Wszyscy Razem”. W ramach inicjatywy 

zorganizowano: 

 Wycieczkę rowerową śladami Adama Bienia. W trakcie wycieczki 

uczestniczy zwiedzili: Dom Pamięci Adama Bienia w Ossali oraz 

zabytkowy Kościół pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi 

Panny w Niekrasowie 

 Warsztaty decoupage 
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 Warsztaty wykonywania biżuterii srebrnej 

 

5. „Rodzinne warsztaty krawieckie”  -  inicjatywa  Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Suchowoli 

 W ramach inicjatywy zorganizowano warsztaty krawieckie. Warsztaty 

skierowane były do całych rodzin: dzieci, młodzieży, dorosłych czy 

seniorów. W trakcie warsztatów uczestnicy zapoznali się z podstawami 

działania maszyny do szycia, uszyli flagi, maseczki, serwetki czy bieżniki.   

6. „Energicznie na obcasach” –  inicjatywa sołtysa wsi Bukowa 

W ramach inicjatywy kobiety mogły poznać tajniki koronki klockowej. 

Technika ta umożliwia uzyskanie delikatnych ażurowych wyrobów o bardzo 

różnorodnych wzorach. W ramach warsztatów uczestniczki wykonały małą 

zakładkę do książek.  

Koszt całkowity zadania : 

Część I – 8000 zł ,  w tym finansowane ze środków Narodowego Centrum 

Kultury : 8000 zł.  

Część II – 23200 zł,  w tym finansowane ze środków Narodowego Centrum 

Kultury : 22000 zł 

II. „Zakup sprzętu estradowego na potrzeby Miejsko – Gminnego 

Ośrodka Kultury w Osieku” 

Zakupiono: system nagłaśniający, zestaw czterech mikrofonów 

bezprzewodowych, mikser cyfrowy, case na mikser, stagebox cyfrowy, kabel 

mobilny, komputer mini PC, monitor dotykowy i case na komputer.  Sprzęt 

zakupiono w ramach programu „ Infrastruktura domów kultury 2020”. Zakup 

dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Całkowity koszt zadania: 
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52562,90 zł. Dofinansowanie z MKiDN : 38 800,00 zł, wkład własny:  

13762,90 zł. 

W M-GOK odbywały się zajęcia: nauki gry na instrumentach muzycznych, 

nauki śpiewu, zajęcia plastyczne i taneczne dla dzieci, zajęcia sztuk walki aikido 

– dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia ruchowe – aerobic dla dorosłych.  

M-GOK jest wydawcą gazety „Wieści Osieckie”. Gazeta wydawana jest jako 

kwartalnik. 

Scena z przedstawienia „ Gwałtu,, co się dzieje!”   

 

   

SPORT    

Miejski Klub Sportowy „PIAST” Osiek działa od 1985 roku                                                      

i systematycznie, nieprzerwanie zajmuje się popularyzowaniem piłki nożnej 

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

kilkunastu lat klub realizuje zadania z zakresu upowszechniania kultury 
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fizycznej we współpracy z gminą Osiek.  W 2020 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. 

 11.WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

Program 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 2020 został 

uchwalony Uchwałą Nr XIV/90/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 listopada 

2019 r. W roku 2020 współpraca z organizacjami pozarządowymi realizowana 

była głównie poprzez:  

1) zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych na 

zasadach określonych w ustawie:  

a) 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,                

d) użyczanie budynku komunalnego w Strużkach Kołu Gospodyń Wiejskich                   

w Strużkach;  
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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 2020 r. poz. 1057 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 

2020, 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 - 1;  

2) liczba podmiotów, którym zlecono realizację zadań publicznych - 1;  

3) liczba zaproponowanych przez podmioty zadań publicznych – 0;  

4) liczba zleconych przez Miasto i Gminę Osiek zadań, w tym liczba zawartych 

umów - 1;  
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5) liczba osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych - 51, w tym 

liczba wolontariuszy - 5;  

6) liczba osób, które były adresatami (beneficjentami) zadań publicznych - 250;  

7) całkowity koszt realizacji zleconych przez Miasto i Gminę Osiek zadań –       

56 000,00 zł;  

8) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta i Gminy 

Osiek na realizację tych zadań - 56 0000,00 zł.  

11. ZABYTKI 

      Gmina Osiek ma opracowany Program Opieki nad Zabytkami dla Miasta 

i Gminy Osiek na lata 2020-2023 - Aktualizacja, który został przyjęty przez 

Radę Miejską w Osieku uchwałą Nr XIX/152/20 z dnia 30 czerwca 2020 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 2020-2023 - 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 znajduje się obiekty zabytkowe wpisane do Rejestru 

Zabytków Województwa Świętokrzyskiego są to:  

1) Pomnik ku czci pięciu mieszkańców Niekrasowa poległych w wojnie polsko–

sowieckiej 1918-1920 w miejscowości Niekrasów).  

2) Najstarsza cześć cmentarza katolickiego w miejscowości Niekrasów.  
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3) Zespół kościoła parafialnego pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny 

w miejscowości Niekrasow.  

4) Kościół parafialny pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny 

w miejscowości Niekrasów.  

 

 

  

 

Kościół parafialny p.w. Nawiedzenia Najświętszej 

Maryi Panny w miejscowości Niekrasów – uznany 

za zabytek decyzją WKZ w Kielcach Nr KI.4-A-

2/126/57, z dnia 18.03.1957r., nr rejestru 479; 

wpisany do rejestru zabytków woj. kieleckiego 

decyzją WKZ w Kielcach z dnia 15.04.1967r.; L.dz. 

KI.IVa-2/1/489/67, nr rejestru 489, wpisany do 

rejestru zabytków woj. tarnobrzeskiego decyzją WKZ 

w Tarnobrzegu z dnia 16.06.1977r.; L.dz. KI.IV-

5340/421/142/77, nr rejestru 142. 

 

 

 
 
 
 

5) Dzwonnica w miejscowości Niekrasów  

 

  

 

Dzwonnica w miejscowości Niekrasów - wpisana do 

rejestru zabytków woj. kieleckiego decyzją WKZ  

w Kielcach z dnia 15.04.1967r.; L.dz. KI.IVa-2/1/489/67, nr 

rejestru 489, wpisana do rejestru zabytków woj. 

tarnobrzeskiego decyzją WKZ w Tarnobrzegu z dnia 

16.06.1977r.; L.dz. KI.IV-5340/421/142/77, nr rejestru 

142. 

 

6) Kościół parafialny pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika 

w miejscowości Osiek.  



                       Raport o stanie Gminy Osiek za 2020 r. 

 

44  

 

 

Osiek - Kościół parafialny p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika - uznany za zabytek decyzją WKZ  

w Kielcach Nr KI.4-A-2/125/57, z dnia 18.03.1957r., nr rejestru 478; wpisany do rejestru zabytków woj. 

kieleckiego decyzją WKZ w Kielcach z dnia 28.10.1971r.; L.dz. KI.Vb-680/623/71, nr rejestru 623, obecnie 

został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych woj. świętokrzyskiego pod nr A.860. 

7) Stanowisko archeologiczne Tursko 1 (AZP 94-70/31)- tzw. Zamczysko 

Turskie.  

8) Figura przydrożna Św. Jana Nepomucena, późnobarokowa ok 1800 r. 

położona przy tzw. Trakcie królewskim, na gruntach Parafii Rzymsko 

Katolickiej pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Niekrasowie.  

9) Dwie figury przydrożne przy tzw. trakcie królewskim, na gruntach Parafii 

Rzymsko- Katolickiej pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny 

w Niekrasowie.  

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

11) Św. Józef z Dzieciątkiem, późnobarokowy z ok. 1800r.( Niekrasów)  

 
    

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 
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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 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku funkcjonuje jako samorządowa 

jednostka organizacyjna pomocy społecznej. Zgodnie z postanowieniami statutu 
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Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia  

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r. poz. 1876 t.j.). 

Ośrodek realizuje zadania z uwzględnieniem podziału na następujące typy 

zadań: zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, zadania własne 

gminy, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania na 

podstawie uchwał Rady Miejskiej w Osieku, zawartych umów  

i porozumień. 

Ośrodek podejmował dodatkowe działania w celu podnoszenia jakości                           

i poszerzenia usług świadczonych dla najuboższych i najbardziej potrzebujących 

mieszkańców miasta i gminy Osiek. Współpracował z różnymi instytucjami, 

organizacjami pozarządowymi oraz osobami prywatnymi, m.in. z Powiatowym 

Urzędem Pracy w Staszowie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie                       

w Staszowie, Sądem Rodzinnym, placówkami oświatowymi, placówkami 

ochrony zdrowia, stowarzyszeniami, z Bankiem Żywności w Ostrowcu 

Świętokrzyskim. 

 Powody przyznawania pomocy 

Z posiadanej przez OPS dokumentacji wynika, że z pomocy Ośrodka w 2020 r. 

skorzystało 745 rodzin. 

Najczęstszą przyczyną udzielania pomocy przez OPS były: 

1. ubóstwo – 150 osób, 

– bezrobocie – 127 osoby, 

– długotrwała choroba – 193 osoby, 

– niepełnosprawność – 95 osób, 

– bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, rodziny niepełne 

-19 osób, 
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– bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego – 29 osób, 

– alkoholizm – 13 osób 

– zdarzenie losowe – 5 osób 

Najczęściej występującym powodem korzystania z pomocy społecznej była 

długotrwała choroba, ubóstwo 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 marcu 2020 r. roku Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Osieku stanął naprzeciw nowemu wyzwaniu zorganizowania 

pomocy dla osób i rodzin w związku z pojawieniem się zagrożenia 

koronawirusem SARS-COV-2. Sytuacja ta stała się wyzwaniem dla 

pracowników socjalnych, realizujących usługi w ośrodku pomocy społecznej.  

W tym trudnym czasie działalność ośrodka pomocy społecznej była skupiona na 

przyznawaniu świadczeń pomocy społecznej, ogólnej pracy socjalnej oraz 

działaniach pomocowych takich jak. np. zakupy dla osób przebywających  

w kwarantannie. Pracownicy ośrodka pomocy społecznej, w tym pracownicy 

socjalni, w obecnym trudnym czasie funkcjonują w procesie gwałtownie 

następujących zmian. Czasami zdarza się, że nasza praca jest reorganizowana 

kilka razy w ciągu dnia. Odbywa się to dużym kosztem zarówno wysiłku 

fizycznego jak i psychicznego, w tym związanego z radzeniem sobie ze stresem. 

Wszelkie działania pracownicy ośrodka wykonywali samodzielnie, nie mieliśmy 

pomocy wolontariuszy, zdarzało się, że pracownicy nie byli obecni w pracy, 

przebywali na kwarantannie, opiece nad dzieckiem. W 2020 zjawisko epidemii 

spowodowało utratę pracy przez wiele osób oraz obniżenie wynagrodzeń 

w niektórych zakładach pracy. Obecny paraliż gospodarki wpłynął nie tylko 
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w negatywny sposób na sytuację w kraju, lecz również odcisnął piętno na 

systemach ekonomicznych na całym świecie. Ludzie, którzy do tej pory 

posiadali stabilną posadę wraz z regularną pensją, zostali narażeni na nieustanny 

stres związany z ryzykiem utraty zatrudnienia i obniżenia swoich zarobków.  

Pandemia koronowirusa odbiła piętno na naszym życiu. Wiele osób potrzebuje 

wsparcia finansowego a przede wszystkim psychologicznego. Problemem, dość 

dużym, jest także 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, była w 2020 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? 

Kolejnymi problemami dominującymi w rodzinie, podanymi według wielkości 

ich występowania była 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. Występuje coraz większa 

świadomość rodzin w sprawie pomocy osobom uzależnionym.  Podejmowane 

działania Ośrodka w zakresie rozwiązywania problemu alkoholizmu są 

skuteczne, jeśli osoby chcą współpracować i nie boją się radykalnych 
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rozwiązań. W innych przypadkach, są to działania łagodzące problem. 

W związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej, kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych, Ośrodek Pomocy 

Społecznej realizował w 2020 r. Program Ministerstwa Rodziny i Polityki 

Społecznej „Wspieraj Seniora” w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia 

Seniorów. Usługa wsparcia przez pracowników socjalnych polegała 

w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej 

potrzeby, w tym artykuły spożywcze, leki, środki higieny osobistej. 

 Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej 

Każde świadczenie przyznawane jest decyzją administracyjną. W 2020 roku 

Ośrodek wydał 850 decyzji w sprawie pomocy społecznej. 

Liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczna w 2020 r. 

 Liczba osób, 

którym 

przyznano 

świadczenie 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób 

 w 

rodzinach 

Świadczenia przyznane w ramach 

zadań zleconych i własnych 

 

451 

 

282 

 

817 

Świadczenia przyznane w ramach 

zadań zleconych 

 

10 

 

10 

 

15 

Świadczenia przyznane w ramach 

zadań własnych 

 

450 

 

279 

 

809 

Pomoc udzielona w postaci pracy 

socjalnej ogółem 

 

63 

 

63 

 

176 

w tym: wyłącznie w postaci pracy 

socjalnej 

 

63 

 

63 

 

63 
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praca socjalna prowadzona w 

oparciu o kontrakt socjalny 

 

0 

 

0 

 

0 

 

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 2020 roku skorzystały 6 osób (osób  

w rodzinie - 6) na kwotę  na kwotę 1300,00 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 
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odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub 

rodziny, który nie podlega zwrotowi”; 

Pomocy w formie specjalnych zasiłków celowych udzielono 7 rodzinom (15 

osobom) na łączną kwotę 1.300,00 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 – 102 rodziny (osób  

w rodzinach – 278) na łączną kwotę 158.237 zł; 

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 

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 60 osób (osób w rodzinach – 75) na łączną kwotę  zł 327.459 zł. 

5)  Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 

W ramach programu z pomocy skorzystało 503 osób, w tym: 

1) w formie zasiłku celowego – 128 rodzin (osób w rodzinach  – 292) – 118.850 

zł, 

2) w formie obiadów w szkole – 224 dzieci – 47.125 zł, dowóz obiadów do 

szkoły – 5.650 zł. 
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Obiady dla dzieci realizowane były w 8 szkołach podstawowych, 1 przedszkole, 

1 ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy i 1 szkoła specjalna. 

Z tytułu zdarzenia losowego wypłacone zasiłek na kwotę 3000 zł. 

Na świadczenie związane z pochówkiem wydano kwotę 3.964 zł. 

Pomoc niematerialna 

1) specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi, oraz usługi opiekuńcze. Z tej formy pomocy 

korzystało 10 osób; 

2) specjalistyczne usługi z dzieckiem autystycznym w miejscu zamieszkania 

dziecka – 2 dzieci 

3) usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunkę środowiskową dla 6 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; 

7) Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku realizował drugą edycję programu 
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„Wspieraj Seniora” 2020 w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia 

Seniorów. 

Celem strategicznym programu było zapewnienie usługi wsparcia osobom 

starszym i samotnym powyżej 70 roku, którzy w obowiązującym stanie 

epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu. 

Seniorzy mogli liczyć na pomoc naszego Ośrodka w zakresie: 

• dostarczenia zakupów, w tym artykułów spożywczych oraz środków 

higieny osobistej, 

• załatwienia drobnych spraw urzędowych (jeżeli nie wymagają one 

wydania upoważnień od seniora lub udostępnienia danych wrażliwych), 

• wyprowadzenie psa. 

 Umieszczanie w domach pomocy społecznej 

W domach pomocy społecznej przebywa 12 mieszkańców gminy Osiek,  

3 osoby zostały umieszczone decyzją sądu, 9 osób zostało umieszczonych  

z uwagi na bardzo zły stan zdrowia (niezdolność do samodzielnej egzystencji) 

oraz trudne warunki mieszkaniowe. Za osoby umieszczone w domach pomocy 

społecznej koszt pobytu finansowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej 

wyniósł 320 736,00zł. W schroniskach dla bezdomnych przebywało w 2020 r. 

7 osób. Koszt pobytu tych osób, za które płacił Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Osieku wyniósł 47 385,00zł. 

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 2020 odnotowano 560 rodzin objętych świadczeniami 
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rodzinnymi.  W sprawach świadczeń rodzinnych wydano 800 decyzji, w tym  

33 odmawiających przyznania świadczenia. 

 

Struktura wydatków na świadczenia rodzinne  w 2020 r. 

 

Lp. 

 

Świadczenie 

Liczba 

świadc

zeń 

Kwota 

wypłaconych 

świadczeń  

w złotych 

              Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego 

1. Zasiłek rodzinny 7044 820.834 

2. Dodatek z tyt. urodzenia dziecka 33 33000 

3. Dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie 

korzystania z urlopu wychowawczego 

91 34659 

4. Dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka 212 43636 

5. Dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego 

628   67399 

6. Dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego 410 40958 

7. Dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie 

wielodzietnej 

1278 121263 

 

 

              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 

4 452 

9. 

 

Na pokrycie wydatków związanych z dojazdem 

do miejscowości, w której znajduje się siedziba 

szkoły 

1019 70311 
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              Świadczenia opiekuńcze 

10. Zasiłek pielęgnacyjny 2965 639500 

11. Świadczenie pielęgnacyjne 473 864492 

12. Specjalny zasiłek opiekuńczy 372 226856 

13 Zasiłek dla opiekuna 141 86843 

              Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 

14. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się 

dziecka (przyznawane nie zależnie od dochodu) 

51 51000 

              Składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe 

15. Składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe 823 245415 

16. Składki zdrowotne 727 76558 

 

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. 

W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 do OPS wpłynęło 25 wniosków 

o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wydano 25 decyzji 

administracyjnych przyznających świadczenie z funduszu alimentacyjnego, 

decyzji odmownych nie było, wypłacono w tym okresie świadczeń dla 25 rodzin 

i 42 osób. 
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Fundusz alimentacyjny 

Liczba rodzin 

otrzymujących 

świadczenie z 

funduszu 

alimentacyjnego 

Liczba osób 

uprawnionych do 

pobierania 

świadczenia 

Kwota 

wypłaconych 

świadczeń w zł 

Należności budżetu 

państwa z tyt. 

funduszu 

alimentacyjnego  

w zł 

Kwoty 

wyegzekwowanych 

należności od 

dłużników w zł 

 

     25 

  

     42 

 

221 300 

 

1 257 339,70 

 

43 169,84 

 

- Nie  wstrzymano żadnych świadczeń.  

- W okresie  od 01.01.2020 do 31.12.2020  podejmowane były działania wobec 

dłużnika alimentacyjnego takie jak – wezwanie dłużnika na wywiad oraz 

wysłane zostało 11 wniosków o podjęcie działań wobec dłużnika.  

- Na terenie gminy na dzień 31 grudnia 2020r. jest 25 dłużników.  

- Wpłynęło  17  wniosków o podjęcie działań wobec dłużników.  

- Przeprowadzono  25 wywiadów alimentacyjnych.   

- 3  dłużników zmieniło miejsce zamieszkania.  

- Nie ma żadnych przypadków zobowiązań dłużnika do zarejestrowania się  

w PUP.  

- Nie wszczęto postępowanie dot. uznania dłużnika za uchylającego się od 

zobowiązań alimentacyjnych.  

-  Nie złożono  wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 kk. 

- Nie skierowano wniosków o zatrzymanie prawa jazdy do starostwa. 

-  Przekazano 37 wniosków  do biura informacji gospodarczej. 

Pozostała działalność 

Pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 500+ 

Liczba złożonych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 

– 831 
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Z tego złożonych w formie papierowej – 633 

złożonych drogą elektroniczną – 198 

Liczba wydanych decyzji w sprawie przyznania świadczenia 821 

Poniesione z budżetu państwa wydatki na świadczenie wychowawcze (bez 

środków na koszty obsługi i na wdrożenie) 8.181.189,50 zł. 

Liczba rodzin mających ustalone prawo do świadczenia wychowawczego – 823 

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 2020 wypłacono 262 świadczeń na kwotę: 236.254 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 2020 nie wypłacono ww. świadczeń. 
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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 2020 r.- 632. Z tego złożonych w formie papierowej – 

451, złożonych drogą elektroniczną – 181. Poniesione wydatki na wypłatę 

świadczenia wyniosły – 284 400,00 zł. Przyznano świadczenia „Dobry Start” 

dla 948 dzieci. 

 Prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej 

W 2020 r. 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 

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; 



                       Raport o stanie Gminy Osiek za 2020 r. 

 

59  

 

• zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych:  oglądanie bajek 

i filmów edukacyjnych; 

W 2020 r. Zorganizowano wyjazd zimowy dla dzieci do Krynicy Zdroju. Latem 

została zorganizowana wycieczka do ZOO Leśnie Zacisze w Lisowie. 

W dniach 10 – 21 sierpnia 2020 r. grupa 20 uczestników zajęć w świetlicy 

socjoterapeutycznej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Osieku uczestniczyła 

w "Turnusie Uśmiechu" – kolonii zorganizowanej w Ośrodku Fundacji ING 

Dzieciom w Wiśle. 

 Prowadzenie Punktu Wydawania Żywności 

W 2020 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 

42 ton 668 kg 30 dag na kwotę 193 969,03 zł. 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.  

Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Osieku 

Prace Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Osieku odbywały się na 12 posiedzeniach. Wystosowano 53 wezwania celem 

zgłoszenia się na posiedzenie Komisji do osób wobec, których zachodziło  

podejrzenie,  że nadużywają  alkoholu niewłaściwie zachowują się wobec 

członków swoich rodzin. Wpłynęło 40 wniosków.  Najwięcej zawiadomień 

w tych sprawach wpływało z policji i prokuratury. 

Do sądu celem zobowiązania do leczenia odwykowego skierowano wniosek 

wobec 6 osób, Zobowiązano do leczenia w placówce niestacjonarnej 3 osoby. 
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Wydano 10 skierowań  do leczenia do Poradni Leczenia Uzależnień. Wydano 10 

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. Zespół Interdyscyplinarny, podejmuje 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 2020 r. wpłynęło 29 niebieskich kart cz. A, celem podjęcia 

stosownych działań. W tym celu zostało powołanych  29 grup roboczych, które 

opracowały diagnozę problemu, plan pomocy oraz sposób monitorowania 

rodziny dotkniętej przemocą. Grupy robocze w 2020 r. spotykały się na 62 

posiedzeniach, pracownicy socjalni i policjant odwiedzali rodziny dotknięte 

przemocą 140 razy. W 16 przypadkach zakończono działania, w 13 sprawy są 

w toku. 20 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 11 rodzin przezywających 

trudności w wypełnianiu roli opiekuńczo-wychowawczej. W rodzinach tych 

było 32 dzieci. W 2020 r. 3 dzieci z terenu gminy Osiek zostało umieszczone 
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w placówce opiekuńczo-wychowawczej -rodzina zastępcza w Połańcu. Troje 

dzieci zostało umieszczone w Domu Dziecka w Skopaniu. 

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: a od 2019 r. - rodzicom, którzy 

mieli na wychowaniu co najmniej troje 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.  

W 2020 roku złożono 49 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny. Wydano 

81 kart. 

 Inne działania OPS 

- w okresie zimowym pracownicy socjalni monitorowali miejsca zamieszkania 

osób starszych i samotnych uzależnionych od alkoholu, celem w razie potrzeby 

udzielenia stosownej pomocy podczas mrozów. Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Osieku brał udział w ogólnopolskim  liczeniu bezdomnych z terenu gminy 

Osiek. 
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-  organizowane były zbiórki odzieży, sprzętu gospodarstwa domowego. 

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 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 środowiskowo- 

rodzinnej, położnej POZ) pielęgniarki szkolnej 

 rehabilitacji- od 2000 roku 

 specjalistki (ginekologia)- od początku działalności 

 transport sanitarny od początku działalności (obejmujący również filię) 

 

W strukturze przychodni jest również z Filia Ośrodka Zdrowia w Tursku 

Wielkim. Usługi medyczne są udzielne z zakresu podstawowej opieki 

medycznej od początku działalności. 

 

Do podstawowych celów i zadań M-GSPZOZ w Osieku 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 
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– badaniem diagnostycznym, w tym z analityką medyczną 

– orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia 

– zapobieganiem powstawania urazów i chorób poprzez działania 

profilaktyczne oraz szczepienia ochronne. 

 

Liczba osób korzystających (porad) z POZ na terenie Miasta i Gminy Osiek  

w roku 2018, 2019 i 2020. 

 2018 2019 2020 

0-18 ogółem  4783  4399 2595 

19-65 ogółem  11980 11928 10584 

65 i powyżej 65 7420 7799 8298 

Porady lek. 

ginekologa  

1213 1349 934 

Porady lek. 

stomatologa 

24183 23588 21332 

Rehabilitacja  586 620 602 

Razem 50165 49683 44345 

 

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.:  
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- 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.  

Koronawirus SARS-CoV-2 w 2020 roku wiele zmienił w funkcjonowaniu 

placówek podstawowej ochrony zdrowia.  Wiadomo, że telemedycyna to już nie 

przyszłość, a teraźniejszość, ale na tym zmiany się nie skończą. Dzięki 

błyskawicznemu upowszechnieniu rozwiązań telemedycznych liczba porad 

udzielonych przez lekarzy podstawowej opieki w porównaniu roku 2019 i roku 

2020  była niemal identyczna.  

 Cały ciężar, który powstał w wyniku tego, że pacjenci nie mogli konsultować 

się ze specjalistami, w mniejszym stopniu byli przyjmowani w szpitalach, 

przejęty został przez POZ. Dzięki temu, że POZ bardzo szybko  i elastycznie 

dostosował się do sytuacji, fala pacjentów, którzy w krótkim czasie pozostała 

bez opieki, uzyskała ją w POZ. Uruchomiono dodatkowe telefony, adresy email, 

itp. Nie mieliśmy początkowo wystarczających środków ochrony osobistej, 

których powszechnie brakowało i musieliśmy je kupować po horrendalnych 

cenach. Zwłaszcza w pierwszym okresie epidemii problemem był brak 

rzetelnych informacji, bo przekazy płynące z różnych instytucji często były ze 

sobą sprzeczne.  

W tej sytuacji, lekarze rodzinni zostali wręcz zmuszeni do tworzenia własnych 

standardów działania w dobie epidemii: standardów porady lekarskiej, 
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zabezpieczenia, organizacji pracy w oparciu o teleporadę, wideoporadę,  

e-receptę, e-zwolnienie. W każdej koniecznej sytuacji lekarze rodzinni 

przyjmowali pacjentów osobiście przy zachowaniu odpowiedniego reżimu 

sanitarnego. Nie zaprzestaliśmy też wizyt domowych w czasie pandemii czy 

pobierania materiału do badań diagnostycznych. To wszystko w POZ się działo, 

tylko po nowemu. Również cały czas funkcjonowała przychodnia 

ginekologiczno-położnicza oraz rehabilitacja z obostrzeniami. 

W chwili obecnej Zakład zatrudnia 24 osoby: 

– personel medyczny 6 lekarzy, 5 pielęgniarek 1 położną, 2 fizjoterapeutów; 

– personel niemedyczny – 4 osoby w administracji, 3 osoby sprzątające,  

1 konserwator - kierowca, 1 kierowca. 

 Zatrudnienie stan obecny ilość osób                   Ilość etatów  

Lekarze                 2 lekarzy rodzinnych  cały etat  

3 lekarzy POZ  kontrakt  

1 ginekolog  kontrakt  

pielęgniarki, położne  1 mgr pielęgniarstwa  etat  

1 licencjat pielęgniarstwa  etat  

3 pielęgniarki ze średnim 

wykształceniem  

etat  

1 położna z licencjatem  etat  

administracja  rejestratorka 

medyczna  

1 i 3/4  etatu  

kierownik  etat  
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księgowa  1/4 etatu  

obsługa  3 pracowników 

gospodarczych  

2 i ½ etatu  

1 kierowca  etat  

1 konserwator-kierowca  ¾ etatu  

fizjoterapeutki  2 mgr fizjoterapii  1 na etacie  

1 na 

kontrakcie 

 

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 i innych miejscowych zagrożeń. Działalność 

jednostek wiąże się z obowiązkiem spełnienia wszelkich formalności 

związanych z badaniami lekarskimi, ubezpieczeniem, kursami, stanem 

wyszkolenia jednostki, kwalifikacjami kierowców, przeglądem 

i ubezpieczeniem samochodów i strażnic.  
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     W tym roku, z powodu pandemii nie odbyły się Miejsko – Gminne 

eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega 

Pożarom”. Na przełomie marca i kwietnia 2020 roku jednostki OSP zostały 

zaangażowane do przekazywania komunikatu Gminnego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego oraz Wojewody Świętokrzyskiego dotyczącego zapobiegania 

epidemii COVID-19.  

     W dniu 3 lipca 2020 roku OSP Osiek otrzymała fabrycznie nowy ciężki 

samochód ratowniczo-gaśniczy SCANIA 5/32. Pojazd został zakupiony ze 

środków Funduszu Sprawiedliwości przy współudziale gminy Osiek. 

    Jednostka OSP w Długołęce otrzymała dotację z województwa 

świętokrzyskiego w wysokości 15 000,00 zł, co pozwoliło zakupić sprzęt 

ratownictwa drogowego. Jednostki OSP Osiek, OSP Szwagrów i OSP Tursko 

Wielkie otrzymały dotację od powiatu staszowskiego na zakup sprzętu oraz 

remont strażnicy na łączną kwotę 6000,00 zł.  

     Od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. jednostki OSP brały udział w 196 

zdarzeniach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       Raport o stanie Gminy Osiek za 2020 r. 

 

68  

 

        Wykaz samochodów jednostek OSP z terenu miasta i gminy Osiek 

OSP Marka, typ pojazdu Rok produkcji Przynależność 

do KSRG 

Osiek Scania 2020 tak 

Osiek Jelcz 032 Lublin 1998 tak 

Bukowa Opel Movano 2008 nie 

Suchowola Opel Vivaro 2004 tak 

Suchowola Jelcz 315 GCBAM 1989 tak 

Pliskowola Żuk A07H 1997 nie 

Szwagrów GAZ 27057-047 2007 nie 

Szwagrów Jelcz 004-M 1991 nie 

Niekrasów Lublin 352417 1999 nie 

Długołęka Renault Master 2004 tak 

Długołęka Star 244 RS 1993 tak 

Ossala Star 266 1989 tak 

Ossala Fiat Ducato 2012 tak 

Tursko Wielkie Star A-200 1989 tak 

Tursko Wielkie Jelcz 004 1989 tak 

Tursko wielkie Ford Transit 2007 tak 
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Wykaz sprzętu w jednostkach OSP z terenu miasta i gminy Osiek 
 

 

 Jednostka Pompy Agregaty 

prądotwórcze 

Pilarki Inny sprzęt 

1. OSP Długołęka - pompa spalinowa AM3-NIL 

- pompa Honda 6XV160 

- pompa Niagara  

1 szt. 1szt. -  łódź 5-osobowa z silnikiem 

Merkury 

- łódź wiosłowa MEWA 

2. OSP 

Niekrasów 

- motopompa  M800 - - - 

3. OSP Ossala - motopompa M-800 

- pompa pływająca 

NIAGARA 

- pompa szlamowa Honda 

1 szt. 

 

2szt. - zestaw hydrauliczny 

HOLMATRO 

- piła do betonu 

4. OSP Szwagrów 

 

- pompa HONDA GX240-

242WT30X 

- motopompa TOHATSU VC 

72AC 

- motopompa M800 

- pompa HONDA GX240-

242WT30X  

1 szt. 1 szt. - łódź wiosłowa z silnikiem   

zaburtowym Parsun F15 

- łódź wiosłowa 

- sanie lodowe 

- zbiornik wodny 

5. OSP 

Suchowola 

 

- pompa szlamowa Honda 

- motopompa M800 

- pompa szlamowa PS 50 

1 szt. 1 szt. - ponton z silnikiem na 

przyczepie    

- sanie lodowe 

6. OSP Osiek - pompa szlamowa WT40X 

- pompa pływająca 

POSEJDON M4/R 

- pompa szlamowa HONDA 

WT-30X 

2 szt. 2 szt. - zestaw hydrauliczny LUKAS 

- wentylator oddymiający 

HONDA PH-VP450GX 

- opryskiwacz mgławicowy 

STIHL SR430 

7. OSP Bukowa -  motopompa Honda 

QP402S 

- - -  

8. OSP Tursko 

Wielkie 

- motopompa M-800 

- pompa szlamowa NP813 

1 szt. 1 szt. - łódź z silnikiem zaburtowym 

- przecinarka TS420 

9. OSP 

Pliskowola 

- motopompa M800 - 1szt. - 



                       Raport o stanie Gminy Osiek za 2020 r. 

 

70  

 

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 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 

nadzwyczajną 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 zidentyfikowano płyty azbestowo-cementowe o łącznej 

powierzchni: 226 608,66 m
2. 

 

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. Spośród zinwentaryzowanych 

budynków 0,11% pełni funkcje przemysłowe. 
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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. 

 

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.  

Mieszkalne 
0.23% 

Gospodarcze 
0.58% 

Przemysłowe 
0.00% 

Inne 
0.18% 

Azbest 
składowany 

0.01% 

Rodzaj obiektu zawierającego azbest 

I 
0.06% 

II 
0.11% 

III 
0.83% 

Stopień pilności usuwania wyrobów azbestowych 
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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. 

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.  

 Jakość środowiska, w jakim żyjemy ma dla każdego z nas duże znaczenie. 

Decydując się na mieszkanie w danym miejscu jednym z ważniejszych 
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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.  

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. Pod koniec roku 2020 rozpoczęły 

się prace nad przygotowaniem aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

dla Miasta i Gminy Osiek ( aktualizacja została uchwalona przez Radę Miejską 

w Osieku w 2021 r.) 

 

17.  PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI 

W dniu 27 marca 2020 r. uchwałą Nr XVII/128/20 Rada Miejska w Osieku 

przyjęła Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Osiek na rok 2020. 

„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. 
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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 2020 

Ilość odłowionych 

bezpańskich 

zwierząt 

6 szt. 13 szt. 26 szt. 15 szt. 8 szt. 

- w tym psów 6 szt. 13 szt. 26 szt. 15 szt. 8 szt. 

 Zestawienie ilości odłowionych bezpańskich zwierząt w latach 2016-2020 

 

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 
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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. 

 

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 2007-

2013”.Utworzenie Stowarzyszenia stworzyło możliwość uzyskania 

dofinansowania na zadania z zakresu turystyki, edukacji, kultury, infrastruktury 
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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 w Osieku oraz gminnych jednostek organizacyjnych w przyjazny 

sposób przekazał najważniejsze informacje związane z funkcjonowaniem naszej 

„małej Ojczyzny”. Jak widać rok 2020 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 2020 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.  
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