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1. WSTĘP 

 

 

Szanowni Państwo! 

 

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

o stanie Gminy Osiek za 2021 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 osmy 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. Oczywiście nie da 

się nie odczuć negatywnych skutków pandemii Covit-19, ale kondycja finansowa 

Gminy Osiek jest stabilna. Miniony rok był czasem pracy, ale też czasem 

spotkań na uroczystościach, piknikach, festynach. Poluzowanie obostrzeń 

związanych    z pandemią koronawirusa wreszcie umożliwiło na spotykanie się            

w szerszym gronie. Nie da się ukryć, że nam wszystkim bardzo brakowało tej 

normalności. Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w organizację 

wydarzeń, w których uczestniczyłem. To dla mnie zawsze ogromny zaszczyt                    

i przyjemność. 

 Praca w samorządzie to wspólne działanie na rzecz lokalnej społeczności, 

dlatego cieszę się, że z większością radnych i sołtysów podzielamy ten pogląd. 

To właśnie takie nastawienie przynosi wymierne efekty w postaci 

zrealizowanych inwestycji i projektów. Dziękując za zaufanie i wsparcie oraz 

wszystkie dotychczasowe nasze wspólne osiągnięcia zachęcam do dalszej 

intensywnej pracy, bo przed nami jest jeszcze wiele do zrobienia! 

W tym miejscu chciałbym przekazać wyrazy uznania i podziękowania 

przedstawicielom parlamentu i senatu z naszego regionu, którzy w swojej 
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działalności zawsze pamiętają o naszej Małej Ojczyźnie oraz służą swoją 

pomocą i wsparciem. Dziękuję władzom wojewódzkim, samorządowi powiatu, 

Radnym Rady Miejskiej w Osieku wszystkim pracownikom Urzędu Miasta           

i Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy, przewodniczącemu zarządu 

osiedla w Osieku, sołtysom, druhom z Ochotniczych Straży Pożarnych, a także 

wszystkim tym, których nie sposób tu wymienić, a przyczynili się do rozwoju 

naszej gminy. 

         

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. Początki osadnictwa na obszarze osieckiej gminy datuje się na 

okres starszej epoki kamienia zwanej paleolitem, odkryte obozowisko związane 

z kulturą świderską, którą datuje się na przełom XI/X wieku p.n.e. 

 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 

2021 roku 7705 mieszkańców. Były to osoby zameldowane na pobyt stały  i 

czasowy, w tym 43 osoby zameldowane na pobyt czasowy. Na terenie wiejskim  

zamieszkuje 5701 osób, natomiast w mieście Osiek 2004 osoby. 

 

Podział  wg płci: 

Kobiety - 3813 

Mężczyźni  - 3892 

Na terenie gminy Osiek w 2021 roku zamieszkiwała większa liczba mężczyzn 

niż kobiet.   
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 Podział mieszkańców gminy Osiek wg płci. 

 

Statystyka zgonów i urodzeń w 2021r. 

Liczba zgonów – 107 osób (w tym Kobiet -52 i  Mężczyzn- 55), 

Liczba urodzeń – 67 osób ( w tym   dziewcząt - 30 i chłopców - 37). 

 
Urodzenia i zgony w 2021 roku na terenie gminy Osiek. 

 

 Liczba urodzeń Liczba zgonów 

Kobiety 30 52 

Mężczyźni 37 55 

Razem 67 107 

 
Struktura urodzeń i zgonów w roku 2021  na terenie gminy Osiek  z podziałem na kobiet                        

i mężczyzn. 
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W roku 2021 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. 

 
Spadek liczby ludności gminy Osiek latach 2018-2022 

 

Rok Liczba ludności 

2018 7894 

2019 7818 

2020 7751 

2021 7705 

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

stanu na dzień 31.12.2021r. 
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Struktura wiekowa osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy  na terenie gminy Osiek. 

 

 

 

W wieku produkcyjnym  większość stanowią mężczyźni, jest ich 2511, kobiet 

zaś 2061. Wśród mieszkańców w wieku poprodukcyjnym  pojawia się znaczna 

przewaga kobiet. 

 

 
Liczba bezrobotnych w gminie Osiek (wg danych powiatowego urzędu pracy                       

w Staszowie): 

 

Stan na: 

31.12.2017r. 31.12.2018r. 31.12.2019r. 31.12.2020r. 31.12.2021 

314 274 362 299 211 
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3. SYTUACJA FINANSOWA 

Budżet na 2021 rok uchwalono uchwałą Rady Miejskiej w Osieku Nr XXIII/170/20  

z dnia 22 grudnia 2020 roku.  W ciągu roku budżetowego podlegał zmianom na 

podstawie uchwał Rady Miejskiej w Osieku (dziewięć uchwał) oraz na podstawie 

zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Osiek (dwanaście zarządzeń). 

Plan dochodów budżetu ogółem 44.330.619,30 zł, w stosunku do pierwotnego planu 

nastąpiło zwiększenie o kwotę 6.700.278,30 zł. 

Plan wydatków budżetu ogółem 45.450.393,57 zł, w stosunku do pierwotnego planu 

nastąpiło zwiększenie o kwotę 8.070.052,57 zł.  

 

Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem – 88,93% 

Wykonanie dochodów ogółem 44.717.021,78 

Wykonanie dochodów bieżących 39.767.445,92 

 

Wykonanie dochodów (w tym PIT, CIT) 

Plan dochodów  44.330.619,30 

Wykonanie ogółem w tym: 44.717.021,78 

PIT(udział w podatku dochodowym od osób 

fizycznych) 
4.220.336,00 

CIT(udział w podatku dochodowym od osób 

prawnych) 
91.187,97 

 

Plan i wykonanie dochodów kształtowały się następująco: 

Rodzaj dochodów Plan Wykonanie 

Dochody własne 13.348.450,20 13.700.783,74 

Subwencja ogólna 11.506.623,00 11.506.623,00 

Dotacje celowe i środki na 

wydatki bieżące                                         
14.659.402,60 14.561.067,64 

Dotacje i środki przeznaczone na 

inwestycje 
4.816.143,50 4.948.547,40 
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Dotacje i środki dodatkowo pozyskane  w 2021 roku 

Instytucja  

finansująca 

Nazwa  

zadania 

Plan 

dotacji 
Wykonanie 

Starostwo Powiatowe  

w Staszowie 

Zakup sprzętu i wyposażenia, 

(OSP; Ossala, Pliskowola, 

Tursko Wielkie)  

6.000,00 6.000,00 

Starostwo Powiatowe  

w Staszowie 

Zakup zestawu asenizacyjnego -

ciągnik i wóz asenizacyjny 
120.000,00 120.000,00 

Świętokrzyski Urząd 

Wojewódzki w 

Kielcach 

Zwrot z budżetu państwa części 

wydatków gminy wykonywanych 

w ramach  funduszu  sołeckiego 

92.512,10 92.512,10 

Świętokrzyski Urząd 

Wojewódzki w 

Kielcach 

 

Posiłek w szkole i w domu 

 

140.000,00 140.000,00 

Świętokrzyski Urząd 

Wojewódzki w 

Kielcach 

Program ,,Opieka 75+” 9.850,00 9.850,00 

Świętokrzyski Urząd 

Wojewódzki w 

Kielcach 

Stypendia socjalne dla uczniów 40.000,00 40.000,00 

Świętokrzyski Urząd 

Wojewódzki w 

Kielcach 

 asystent rodziny na rok 2021 2.000,00 2.000,00 

Świętokrzyski Urząd 

Wojewódzki w 

Kielcach 

Program ,,Wspieraj seniora” 24.954,00 11.660,66 

Ministerstwo 

Rozwoju, Pracy  i 

Technologii  

Rządowy Fundusz Inwestycji 

Lokalnych 
0,00 1.500.000,00 

NFOŚiGW    w 

Warszawie,  

WFOŚiGW w 

Program usuwania wyrobów 

zawierających azbest 
34.790,00 33.944,34 
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Kielcach 

Świętokrzyski Urząd 

Wojewódzki w 

Kielcach 

Organizacja i prowadzenie 

telefonicznego punktu zgłoszeń 

potrzeb transportowych i 

informacji o szczepieniach 

przeciwko SARS-CoV-2 

18.028,93 18.028,93 

Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska      

i Gospodarki Wodnej     

w Kielcach    

Punkt konsultacyjno-

informacyjny ,,Czyste powietrze” 
24.825,00 17.825,00 

Ministerstwo Sportu        

i Turystyki w 

Warszawie 

Dofinansowanie zadania pn. 

,,Budowa nowego zaplecza 

szatniowo-sanitarnego przy 

stadionie Klubu Sportowego 

,,Piast” Osiek” 

200.000,00 200.000,00 

Świętokrzyski Urząd 

Wojewódzki w 

Kielcach 

Program ,,Laboratoria 

Przyszłości” wyposażenie 

pracowni szkolnych 

191.100,00 191.100,00 

Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem – 95,33% 

Wykonanie wydatków ogółem 38.084.765,52 

Wykonanie wydatków bieżących 36.305.793,11 

 

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 

1.000.736,85 2,63 

Dział 750 – Administracja publiczna  3.969.982,96 10,42 

Dział 801 – Oświata i wychowanie 

Dział 854 – Edukacyjna opieka 

14.138.744,30 37,12 
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wychowawcza 

Dział 852 – Pomoc społeczna  2.071.188,39 5,44 

Dział 855 – Rodzina 12.669.934,60 33,27 

Dział 900 – Gospodarka komunalna          

i ochrona środowiska 

1.015.121,36 2,67 

Dział 921 – Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego 

806.883,29 2,12 

Dział 926 – Kultura fizyczna 792.395,27 2,08 

Pozostałe działy 1.619.778,50 4,25 

 

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – 4,67% 

Wykonanie wydatków ogółem 38.084.765,52 

Wykonanie wydatków majątkowych 1.778.972,41 

 

W 2021 roku poniesiono  następujące wydatki inwestycyjne:  

1) ,,Zakup systemu do głosowania” - 12.298,77 zł.                                                                                                 

2) ,,Zakup instalacji systemu telewizji przemysłowej” – 19.521,63 zł.                                                                                                                                 

3) ,, Modernizacja garażu przy Posterunku Policji w Osieku”- 107.711,00 zł.                                              

4) ,,Modernizacja budynku OSP w Pliskowoli” 45.000,00 zł,                                                                                                                                                                     

5) ,,Modernizacja systemu odwodnienia dachu na budynku  Zespołu Szkół im. Jana 

Pawła II w Osieku” 40.000,00 zł.                                                                                                                       

6) ,, Zakup zestawu asenizacyjnego-ciągnik i wóz asenizacyjny na wartość – 

148.798,00  zł,                                                                                                                                       

7) ,, Zakup samochodu dostawczego  na wartość – 40.000,00  zł.                                                                  

8)  ,,Doposażenie ciągnika w dodatkowy osprzęt” – 16.799,00 zł.                                                                 

9) ,,Zakup kosiarki bijakowej” na wartość – 18.000,00 zł.                                                                            

10) ,,Budowa oświetlenia na stadionie MKS Piast Osiek” na wartość – 30.395,27 zł.    

Gmina przekazała dotację dla Starostwa Powiatowego w Staszowie na kwotę     

34.550,00 zł, na zadanie  pn. ,,Przebudowa odcinka drogi powiatowej  nr 0795T 

Osiek-Suchowola od km 0+000 do km 0+630 oraz dotację na zadanie pn. ,,Poprawa 

dostępności do wysokiej jakości opieki pediatrycznej poprzez przebudowę                              

i doposażenie Oddziału Pediatrii w Staszowie” na kwotę 5.000,00 zł.                                                                                                              
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Gmina przekazała dotację dla OSP w Tursku Wielkim na zakup sprzętu ratownictwa 

drogowego na kwotę 14.243,82 zł. Gmina Osiek przekazała środki dla Komendy 

Powiatowej Policji w Staszowie na zakup samochodu osobowego  w kwocie 

12.000,00 zł. W ramach funduszu sołeckiego gmina przekazała na  wydatki 

inwestycyjne  kwotę 339.144,92 zł. 

W 2021 roku na wieloletnie przedsięwzięcia poniesiono następujące wydatki 

inwestycyjne:      

1) ,,Przebudowa drogi w miejscowości Suchowola na odcinku 2740 mb. o szerokości 

jezdni 5 mb. i szerokości pobocza 2x0,5 mb.” na kwotę 45.510,00 zł.                                                     

2) ,, Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń Centrum Opiekuńczo-mieszkalnego                    

w Bukowej"nakwotę150.000,00zł.                                                                                                                                                                                        

3) ,,Budowa nowego zaplecza szatniowo-sanitarnego przy stadionie Klubu 

Sportowego ,,Piast” Osiek” na kwotę 700.000,00 zł.   

Wynik budżetu (nadwyżka) – 6.632.256,26 zł, 

Przychody budżetu  – plan 1.869.774,27 zł, wykonanie – 1.945.180,63 zł, 

Rozchody budżetu  – plan 750.000,00 zł, wykonanie – 825.406,36 zł. 

 

Stan zobowiązań na 31.12.2021 roku według tytułów dłużnych wynosi 8.935.000,00 zł          

w tym: kredyt długoterminowy – 8.435.000,00 zł, - zaliczka na poczet przyszłego 

czynszu (Grupa Azoty) – 500.000,00 zł. Gmina nie posiada zobowiązań 

wymagalnych. 

 

4. 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, szkół, 

instytucji kultury, zakładu opieki zdrowotnej, ośrodka opieki społecznej przedstawia 

poniższa tabela: 
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Lp. 

 

                 Grupa                                   Wartość brutto 

Nr                      Nazwa  Stan na dzień 

  01.01.2021 r. 

Zwiększe 

nia 

Zmniejsze- nia    Stan na 

dzień 

 31.12.2021 r. 

  1    0 GRUNTY    7.478.359,01                  

0,00 

             0,00    

7.478.359,01 

  2    1 BUDYNKI I LOKALE 

ORAZ   

SPÓŁDZIELCZE PRAWO 

DO LOKALU 

UŻYTKOWEGO I 

SPÓŁDZIELCZE 

WŁASNOŚCIOWE PRAWO 

DO LOKALU 

MIESZKALNEGO 

 28.096.948,60       

283.102,53 

             0,00  

28.380.051,13 

  3    2 OBIEKTY INŻYNIERII 

LĄDOWEJ 

 36.881.575,67       

138.480,34 

             0,00  

37.020.056,01 

  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         

27.638,97 

             0,00         

31.794,09 

  7    6 URZĄDZENIA 

TECHNICZNE 

   1.274.732,44                  

0,00 

      3.568,50    

1.271.163,94 

  8    7 ŚRODKI TRANSPORTU    1.839.617,98       

188.798,00 

  101.066,00    

1.927.349,98 

  9    8 NARZĘDZIA, 

PRZYRZĄDY,  

RUCHOMOŚCI I 

WYPOSAŻENIE, GDZIE 

INDZIEJ 

NIESKLASYFIKOWANE 

       

463.260,54 

        

34.655,50 

             0,00       

497.916,04 

 Razem   

 76.994.058,41 

      

672.675,34 

  104.634,50  

77.562.099,25 

 

5. GŁÓWNE INWESTYCJE  

Inwestycje realizowane: 
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- „Budowa nowego zaplecza szatniowo-sanitarnego przy stadionie Klubu 

sportowego  Piast Osiek”  

W dniu 22.01.2021 r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Osiek                                     

a Zakładem Produkcyjno-Usługowo-Remontowym „ALEMAR” Marcin Sałata 

dotycząca zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowego zaplecza szatniowo-

sanitarnego przy stadionie Klubu sportowego Piast Osiek. 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 ,00zł 

Przedmiotem inwestycji jest budowa  nowego budynku zaplecza szatniowo-

sanitarnego wraz z instalacjami wewnętrznymi; 

1) Budowa przyłącza wodociągowego; 

2) Budowa przyłącza oraz zewnętrznej kanalizacji sanitarnej; 

3) Budowa zewnętrznej instalacji gazowej; 

4) Budowa oświetlenia terenu; 

5) Budowa nawierzchni utwardzonych przy budynku; 

6) Montaż 4 stojaków na rowery; 

                                        

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 zabudowy: 454,73 m2, 

Powierzchnia użytkowa: 373,95 m2, Kubatura budynku: 2907,66 m3,Długość 

budynku: 39,10 m, Szerokość budynku: 11,63 m, Wysokość budynku do kalenicy: 

6,22 m. Wysokość budynku do okapu: 3,42 m, Kąt nachylenia dachu: 22 o, Liczba 

kondygnacji:  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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- Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne w Bukowej  
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W dniu 26.01.2021 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach podpisana została umowa 

na budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Bukowej. Umowa podpisana 

została przez Wojewodę Świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza oraz Burmistrza 

Miasta i Gminy Osiek, Rafała Łysiaka  

Na przedmiotową inwestycję Gmina Osiek otrzymała w 2020 roku środki z Funduszu 

Solidarnościowego w kwocie  1 905 917,00 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 

użytkowej198,23m² 

Powierzchnia użytkowa Centrum wynosi- 409,63 m². 

Termin realizacji-  kwiecień 2021r. -październik  2022 r. 

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 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. Na zewnątrz budynku od strony 

południowej przewidziany jest  montaż platformy dla osób niepełnosprawnych, a od 
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strony północnej podjazd dla niepełnosprawnych Na zewnątrz budynku planuje się 

wydzielenie 3 miejsc postojowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. 

 

 

  

Budynek Centrum opiekuńczo -mieszkalnego w Bukowej 
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- Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na 

terenie Miasta i Gminy Osiek”  

Gmina Osiek pozyskała 3 mln 373 607,42 zł na dofinansowanie projektu pn. 

„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie 

Miasta i Gminy Osiek”. Umowę w tym zakresie w dniu 29.07.2021 r. w Filharmonii 

Świętokrzyskiej podpisali Burmistrz Miasta i Gminy Osiek Rafał Łysiak, Skarbnik 

Gminy Osiek Hanna Rzepka, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej 

Bętkowski, Wicemarszałkowie Renata Janik i Marek Bogusławski. 

W ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna                        

i zielona energia, Działanie: 3.3 Poprawa efektywności energetycznej                                       

z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym                                                     

i mieszkaniowym, z termo modernizowane zostaną 4 budynki – budynek Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Osieku, budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowej, budynek 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchowoli oraz budynek Urzędu Miasta i Gminy                                                      

w Osieku. Zakres prac obejmuje m. in. docieplenie ścian i stropodachów, wymianę 

stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację oświetlenia na energooszczędne, wymiana 

źródeł ciepła i instalacja fotowoltaiczna. Dofinansowanie opiewa na kwotę 

3 373 607,42 zł a całkowita wartość projektu wyniesie 3 970 794, 91 zł. Wkład własny 

Gminy Osiek to 597 187, 49 zł. 

Termin wykonania: październik 2022r. 

 

 Termomodernizacja budynku UMiG w Osieku 
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Termomodernizacja OSP w Bukowej 

 

 

Termomodernizacja OSP w Osieku 
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Termomodernizacja PSP w Suchowoli 

Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych 

Gmina Osiek uzyskała 1,5 mln złotych wsparcia w ramach Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych. 31 marca 2021  Anna Krupka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie 

Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przekazała na ręce Rafała Łysiaka, 

Burmistrza Miasta i Gminy dwa symboliczne czeki na kwotę: 1 mln zł i 500 tys. zł. 

Projekty w gminie Osiek, które uzyskały rekomendację to: 

– Przebudowa drogi w miejscowości Suchowola na odcinku 2 740 metrów, o 

szerokości jezdni 5 metrów i szerokości pobocza 2×0,50 m – 1 mln złotych 

Inwestycja będzie polegała na położeniu nowej nawierzchni z masy bitumicznej wraz                   

z     utwardzeniem poboczy, zjazdów i renowacji odwodnienia.  

– Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Osiek – 500 tys. 

złotych. Modernizacja polegać będzie na wymianie dotychczas stosowanych 

tradycyjnych źródeł światła na źródła wykonane z zastosowaniem technologii LED, 

wymianę wysięgników – 858 sztuk, demontaż opraw – 930 sztuk, montaż opraw LED 

– 967 sztuk, wymiana źródeł światła – 147 sztuk, wymiana skrzynek sterujących – 65 
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sztuk. W ramach modernizacji wymienione zostaną również skrzynki sterownicze na 

układy z możliwością sterowania oświetleniem. 

 Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 

    W dniu 21 października 2021 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach odbyło się 

spotkanie zorganizowane przez wiceminister i poseł Annę Krupkę, podczas którego 

ogłoszono wyniki Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w województwie 

świętokrzyskim. Gminę Osiek reprezentował Burmistrz Rafał Łysiak. Gmina Osiek 

otrzymała promesę w wysokości 9,5 mln złotych, która będzie przeznaczona na 

budowę kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na terenie 

Miasta  i Gminy Osiek. W wyniku tej inwestycji nastąpi poprawa stanu środowiska 

naturalnego, czystości wód i gleby a także dostosowanie gospodarki ściekowej gminy 

Osiek do wymagań i standardów Unii Europejskiej. 

Przewidywany koszt inwestycji to 10 mln złotych, z czego udział własny gminy to 0,5 

mln złotych. Został opracowany Program Funkcjonalno-Użytkowy na podstawie 

którego zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe, w celu wyłonienia 

wykonawcy. Przewiduje się modernizację oczyszczalni ścieków i budowę kanalizacji 

sanitarnej w miejscowościach Osiek, Długołęka, Kąty i Lipnik na długości 10 km.                                                             

W wyniku inwestycji nastąpi poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód                      

i gleby oraz dostosowanie gospodarki ściekowej gminy osiek do wymagań Polski                    

i Unii Europejskiej, oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych 

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu 

zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji 

realizowanych przez JST. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od 

obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Program 

realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK. 

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 2021 roku miały do dyspozycji budżet                    

w wysokości  394.093,03 zł 

Kwota wykonania w ramach funduszu sołeckiego 393.520,02 zł 
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Wykonanie funduszu sołeckiego w 2021 roku: 

     

Lp. 

 

Sołectwo Nazwa zadania Plan Wykonanie 

1 Bukowa Poszerzenie drogi gminnej z 

wytyczeniem ciągu dla pieszych 

23.104,81 23.104,81 

2 Długołęka Modernizacja drogi gruntowej w 

Długołęce 

 

Zakup paliwa oraz materiałów 

eksploatacyjnych do traktorka do 

koszenia trawy 

 

Zakup traktorka do koszenia trawy 

 

Organizacja Spotkania Integracyjnego 

7.633,52 

 

 

500,00 

 

 

 

11.700,00 

 

3.000,00 

7.532,52 

 

 

500,00 

 

 

 

11.699,99 

 

3.000,00 

3 Kąty Budowa placu zabaw (zakup elementów 

wyposażenia) 

11.846,30 11.846,00 

4 Lipnik 

 

Budowa placu zabaw (wykonanie 

altanki, zakup materiałów budowlanych) 

13.790,54 13.789,44 

5 Matiaszów Budowa studni głębinowej w celu 

zaopatrzenia mieszkańców w wodę 

służącą do celów produkcji rolnej – 

wykonanie przyłącza energetycznego 

oraz utwardzenie terenu wokół studni 

głębinowej 

Remont dróg gruntowych w 

Matiaszowie  

 

Wykonanie opaski z kostki brukowej 

wokół budynku Klubu Wiejskiego w 

Matiaszowie 

 

Remont placu zabaw 

3.300,00 

 

 

 

 

 

 

8.508,42 

 

 

6.900,00 

 

 

 

2.000,00 

3.300,00 

 

 

 

 

 

 

8.507,66 

 

 

6.900,00 

 

 

 

2.000,00 

6 Mucharzew Modernizacja drogi gruntowej poprzez 

utwardzenie w Mucharzewiu 

 

Remont Publicznej Szkoły Podstawowej 

im. Heleny i Józefa Świątyńskich w 

Ossali (przedsięwzięcie będzie 

realizowane wspólnie z Sołectwem 

Ossala) 

18.844,07 

 

 

 

2.000,00 

18.832,26 

 

 

 

2.000,00 

7 Niekrasów Modernizacja drogi gminnej, będącej 

własnością Gminy Osiek nr 334 

 

Remont Publicznej Szkoły Podstawowej 

im. Heleny i Józefa Świątyńskich w 

Ossali (przedsięwzięcie będzie 

realizowane wspólnie z Sołectwem 

Ossala) 

 

Modernizacja placu zabaw w 

10.200,00 

 

 

 

2.000,00 

 

 

 

 

6.157,25 

10.172,10 

 

 

 

2.000,00 

 

 

 

 

6.000,00 
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Niekrasowie 

8 Niekurza Budowa Świetlicy Wiejskiej w Niekurzy 

(zakup materiałów, wykonanie 

podmurówki) 

18.312,03 18.244,91 

9 Ossala Utwardzenie placu przy budynku 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Ossali 

 

Remont Publicznej Szkoły Podstawowej 

im. Heleny i Józefa Świątyńskich w 

Ossali 

 

Budowa placu zabaw w Ossali 

10.200,00 

 

 

 

3.032,95 

 

 

 

20.000,00 

10.190,00 

 

 

 

3.000,00 

 

 

 

20.000,00 

10 Pliskowola Modernizacja drogi gruntowej poprzez 

utwardzenie w Pliskowoli 

 

Modernizacja budynku Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Pliskowoli 

10.214,90 

 

 

 

35.000,00 

10.213,33 

 

 

 

35.000,00 

11 Strużki Zakup kosy spalinowej 

Zakup paliwa  oraz materiałów 

eksploatacyjnych do kosy spalinowej 

 

Organizacja Spotkania Integracyjnego 

 

Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w 

miejscowości Strużki 

 

Remont placu zabaw w miejscowości 

Strużki 

800,00 

 

 

 

942,69 

 

10.500,00 

 

 

2.000,00 

799,05 

 

 

 

942,69 

 

10.476,00 

 

 

1.998,00 

12 Suchowola Wykonanie i montaż 3 wiat 

przystankowych 

 

Przebudowa infrastruktury drogowej 

przy drodze gminnej w Suchowoli 

 

Zakup i montaż klimatyzacji w 

Świetlicy Wiejskiej w Suchowoli 

12.300,00 

 

 

15.000,00 

 

 

17.914,90 

 

12.300,00 

 

 

15.000,00 

 

 

17.911,26 

 

13 Sworoń Remont Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Ossali (przedsięwzięcie będzie 

realizowane wspólnie z Sołectwem 

Ossala) 

 

Zakup paliwa do kosiarki spalinowej 

oraz materiałów eksploatacyjnych 

 

Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w 

Sworoniu 

1.000,00 

 

 

 

 

266,82 

 

 

17.000,00 

 

1.000,00 

 

 

 

 

265,71 

 

 

16.990,00 

14 Szwagrów Modernizacja budynku Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Szwagrowie 

 

Remont budynku Publicznej Szkoły 

Podstawowej im. Świętego Jana Pawła 

II w Szwagrowie 

30.000,00 

 

 

2.057,36 

29.889,00 

 

 

2.050,00 

15 Trzcianka Remont Publicznej Szkoły Podstawowej 

im. Heleny i Józefa Świątyńskich w 

1.000,00 

 

1.000,00 

 



 Raport o stanie Gminy Osiek za 2021r. 

 

25  

 

 

7. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

1) Wodociągi i kanalizacja:  

Sieć wodociągowa o łącznej długości 131,64 km, pokrywa 100% obszaru 

gminy. Z sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 18,23 km korzysta około 20% 

mieszkańców gminy. Sieć kanalizacyjna pokrywa część miasta Osiek, natomiast 

tereny wiejskie nie zostały jeszcze skanalizowane i tam gospodarka ściekami 

opiera się w przeważającej części na bezodpływowych zbiornikach lub 

przydomowych oczyszczalniach ścieków. Ścieki powstające na terenie gdzie 

istnieje sieć kanalizacyjna transportowane są do oczyszczalni ścieków, 

zlokalizowanej przy ulicy Komunalnej w Osieku. Natomiast ścieki                                                               

z bezodpływowych zbiorników i przydomowych oczyszczalni trafiają także do 

oczyszczalni w Staszowie, Połańcu, Tarnobrzegu. Przepustowość gminnej 

oczyszczalni ścieków wynosi 300 m3 na dobę co aktualnie pokrywa potrzeby 

gminy. Niewątpliwie w perspektywie czasu istnie konieczność skanalizowania  

części wiejskiej gminy.  

 

                                                                                                                                  

Ossali (przedsięwzięcie będzie 

realizowane wspólnie z Sołectwem 

Ossala) 

 

Budowa oświetlenia drogowego przy 

drodze powiatowej nr 0815 Trzcianka – 

Niekurza (montaż słupów 

oświetleniowych) 

 

Modernizacja budynku Domu 

Ludowego w Trzciance Kolonii 

(Przedsięwzięcie będzie realizowane 

wspólnie z sołectwem Trzcianka 

Kolonia na jego terenie) 

 

 

 

 

10.000,00 

 

 

 

 

7.673,75 

 

 

 

 

9.999,90 

 

 

 

 

7.673,00 

16 Trzcianka 

Kolonia 

Modernizacja budynku Domu 

Ludowego w Trzciance Kolonii  

(Przedsięwzięcie będzie realizowane 

wspólnie z sołectwem Trzcianka) 

 

Doposażenie placu zabaw 

7.000,00 

 

 

 

 

6.112,32 

7.000,00 

 

 

 

 

6.111,99 

17 Tursko 

Wielkie 

Zakup sprzętu ratownictwa drogowego 

dla OSP w Tursku Wielkim  

24.280,40 

 

24.280,40 

 

Razem 
394.093,03 393.520,02 
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2) Drogi: 

Przez teren gminy Osiek przebiega sieć dróg o różnej kategorii. Są to 

droga krajowa nr 79 relacji Warszawa – Bytom, której trasa przebiega przez 

miejscowości Osiek, Mikołajów, Niekrasów, Ossala i Strużki droga 

wojewódzka nr 765 relacji Chmielnik – Szydłów – Staszów  - Osiek łącząca się 

z w/w drogą krajowa   w miejscowości Osiek na ul. Połanieckiej, oraz 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.  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 nawierzchnie asfaltową, a pozostała część to drogi o nawierzchni 

gruntowej i kamiennej. 

3) Sieć gazownicza: 

Gmina Osiek nie posiada sieci dystrybucji gazu ziemnego.  Pierwszy 

odcinek sieci gazowej  średniego ciśnienia na terenie gminy Osiek powstał                            

w miejscowości Bukowa, zaś kolejny ma powstać 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 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 



 Raport o stanie Gminy Osiek za 2021r. 

 

27  

 

niekorzystne warunki panujące na zewnątrz, czyli na deszcz, mróz, a także 

wysokie temperatury. 

8. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

 Aktualnie obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Osiek uchwalone  zostało 

Uchwałą XVII(117) 2000 Rady Miejskiej w Osieku z dnia  28 listopada 2000 

roku, zmienione uchwałą Nr XLVIII/255/2006 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 

31 sierpnia 2006r. oraz uchwałą NR XVI/108/20 Rady Miejskiej w Osieku z 

dnia 28 lutego 2020r. Studium jest podstawowym dokumentem kreującym 

politykę przestrzenną gminy i obejmuje jej całą powierzchnię. 

 Obecnie planem zagospodarowania przestrzennego objęte jest tylko 

miasto Osiek Obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego miasta 

Osiek został uchwalony Uchwałą   Nr XL/268/10 Rady Miejskiej w Osieku  z 

dnia 16 września 2010r. ze zmianą uchwaloną Uchwałą Nr XLI/281/10  Rady 

Miejskiej w Osieku z dnia 29 października 2010r. opublikowany w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 363, poz. 3920 i Nr 364 poz. 

3922 z dnia 31 grudnia 2010r. 

 Gmina Osiek z uwagi na liczne wnioski mieszkańców jak również 

podmiotów gospodarczych znajdujących się na terenie gminy w 2015  roku 

przystąpiła do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Osiek, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta i Gminy Osiek oraz opracowania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Kopalni Siarki „Osiek”. Plan 

zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Kopalni Siarki „Osiek 

uchwalony został Uchwałą XXXIII/241/21 Rady Miejskiej  w Osieku z dnia  28 

grudnia 2021r.   

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 2021roku 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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Nazwa szkoły Liczba uczniów objętych 
subwencją oświatowa na dzień 
30 września 2020 r. 

Liczba uczniów objętych subwencją 
oświatowa na dzień  
30 czerwca 2021 r. 

Publiczna Szkoła 
Podstawowa im. Heleny i 
Józefa Świątyńskich w 
Ossali 

99 97 

Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Pliskowoli 

59 59 

Publiczna Szkoła 
Podstawowa im. M. 
Konopnickiej w Suchowoli 

81 81 

Publiczna Szkoła 
Podstawowa im. Świętego 
Jana  Pawła II w 
Szwagrowie  

78 78 

Zespół Szkół im. Jana 
Pawła II w Osieku 
Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Osieku 

237 237 

 

Egzamin ósmoklasisty 

W  2021r. egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony od 25 do 27 maja 2021 r. 

Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do niego w 

powyższym terminie, mogli napisać egzamin 16, 17 i 18 czerwca br.1  Egzamin 

ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. Każdy ósmoklasista przystąpił 

do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:  

1) języka polskiego, 

 2) matematyki, 

 3) języka obcego nowożytnego  

 Do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 67 uczniów VIII klas szkół podstawowych                      

z terenu gminy Osiek, Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co 

oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.  

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 30 60 47 60 65 66 

PSP w 
Osieku 

Matematyka 30 51 54 46 47 47 

PSP w Język polski 30 58 60 58 59 60 
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Osieku 

PSP w 
Szwagrowie 

Język angielski 7* - 47 60 65 66 

PSP w 
Szwagrowie 

Matematyka 7* - 54 46 47 47 

PSP w 
Szwagrowie 

Język polski 7* - 60 58 59 60 

PSP w 
Ossali 

Język angielski 14 54 47 60 65 66 

PSP w 
Ossali 

Matematyka 14 50 54 46 47 47 

PSP w 
Ossali 

Język polski 14 60 60 58 59 60 

PSP w 
Pliskowoli 

Język angielski 6* - 47 60 65 66 

PSP w 
Pliskowoli 

Matematyka 6* - 54 46 47 47 

PSP w 
Pliskowoli 

Język polski 6* - 60 58 59 60 

PSP w 
Suchowoli 

Język angielski 10 34 52 60 65 66 

PSP w 
Suchowoli 

Matematyka 10 85 48 46 47 47 

PSP w 
Suchowoli 

Język polski 10 59 62 58 59 60 

*- w przypadku gdy liczba uczniów zdających egzamin jest mniejsza niż 10 Okręgowa Komisja  

Egzaminacyjna nie podaje wyników. 

 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w poszczególnych gminach: 

Nazwa Gminy Liczba zdających Średni wynik [%] 

Bogoria (gmina wiejska) 67 64.36 

Łubnice (gmina wiejska) 32 60.34 

Oleśnica 29 60.07 

Osiek 67 52.52 

Połaniec 109 62.16 

Rytwiany (gmina wiejska) 43 52.53 
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Nazwa Gminy Liczba zdających Średni wynik [%] 

Staszów 224 62.83 

Szydłów 24 41.71 

 

Egzamin  maturalny 

Zgodnie z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej                              

w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz 

egzaminu maturalnego w 2021 r. pisemne egzaminy maturalne odbywały się od 

4 do 20 maja 2021 r.  Zgodnie z § 11kzc 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-191                                           

w 2021 r. nie był przeprowadzany egzamin maturalny z przedmiotów 

obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych w części ustnej, z wyjątkiem 

przypadków określonych w § 11kzd ww. rozporządzenia. Do egzaminu 

maturalnego przystąpiło 2 absolwentów liceum ogólnokształcącego dla 

dorosłych w Osieku w Zespole Szkól im. Jana Pawła II w Osieku. Okręgowa 

Komisja Egzaminacyjna w Łodzi nie podała wyników matur (  ze względu na 

mała liczbę zdających). 

Dowożenie uczniów do szkół. 

Do szkół prowadzonych przez gminę Osiek dowożono  uczniów do Zespołu 

Szkół im. Jana Pawła II w Osieku, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Heleny                                

i Józefa Świątyńskich w Ossali oraz Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii 

Konopnickiej w Suchowoli. Realizując obowiązki określone w art. 39 ustawy                

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz.910 ze zm.) 

dowożono lub refundowano rodzicom wydatki związane z dowożeniem do szkół 

uczniów niepełnosprawnych. 

Stołówki szkolne 

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych,                                    

w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów w szkołach 

zorganizowano stołówki szkolne. W czterech szkołach posiłki są gotowane na 

miejscu, do jednej szkoły posiłki są dowożone. 
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Nazwa szkoły Liczba kuchni 
i stołówek 

Powierzchnia 
kuchni i 
stołówek w 
m2 

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W OSIEKU 3   124,62 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W 
SUCHOWOLI 

2   52,60 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W PLISKOWOLI 2   48,65 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II 
W SZWAGROWIE 

2   69,46 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HELENY I JÓZEFA 
ŚWIĄTYŃSKICH W OSSALI 

2   76,90 

 

Organizacja nauczania zdalnego w dobie pandemii. 

Rok 2021 był kolejnym rokiem, kiedy to nauka odbywała się w bardzo 

specyficznych i trudnych warunkach związanych z pandemią wirusa SARS-Co 

V– 2 i wywoływaną przez niego chorobą zakaźną COVID-19.  Szkoły 

funkcjonowały zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 

kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dyrektorzy placówek 

oświatowych otrzymali możliwość zawieszenia zajęć tradycyjnych stosownie do 

skali zagrożenia epidemicznego i związanych z tym potrzeb oraz możliwości 

organizacyjnych. Zajęcia stacjonarne zawieszane były każdorazowo w razie 

potwierdzenia przypadku zakażenia koronawirusem w placówce.  

Komputery i dostęp do internetu. 

 

Nazwa szkoły / placówki

Stan na 

31.12 

roku

Wykorzysty

wane do 

celów 

dydaktyczn

ych - 

ogółem

Wykorzystywan

e do celów 

dydaktycznych - 

z dostępem do 

internetu

Wykorzystywa

ne do celów 

dydaktycznych - 

przenośne

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W OSIEKU 2018 41 41 8

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W OSIEKU 2019 41 41 8

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W OSIEKU 2020 41 41 11

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUCHOWOLI 2019 19 19 5

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUCHOWOLI 2020 34 34 20

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W PLISKOWOLI 2017 15 14 3

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W PLISKOWOLI 2018 17 17 15

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W PLISKOWOLI 2019 19 17 15

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W PLISKOWOLI 2020 19 17 15

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W SZWAGROWIE 2018 13 13 3

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W SZWAGROWIE 2019 16 16 4

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W SZWAGROWIE 2020 24 23 12

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HELENY I JÓZEFA ŚWIĄTYŃSKICH W OSSALI 2018 16 12 1

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HELENY I JÓZEFA ŚWIĄTYŃSKICH W OSSALI 2019 19 19 3

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HELENY I JÓZEFA ŚWIĄTYŃSKICH W OSSALI 2020 44 44 27
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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.  

Stypendia socjalne 

Na podstawie Uchwały Nr XXI/137/16 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 

sierpnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 

Gminy Osiek W 2021 Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku przyznał pomoc 

dla uczniów w formie stypendium szkolnego w okresie od I-VI dla 83 uczniów,                             

a w okresie od IX-XII 2021 roku dla 77 uczniów. Pomoc ta obejmowała 

uczniów szkół podstawowych, oraz uczniów szkół specjalnych. 

W I półroczu 2021 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku przyznano 

pomoc dla 83 uczniów w wysokości 25.000,00 zł. w tym środki własne gminy – 

5000 zł. 

W II półroczu 2021 roku przyznano środki w wysokości 25.000,20 zł. dla 77 

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

Główne programy i projekty realizowane w szkołach prowadzonych przez 

Gminę Osiek: 

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku: 

- udział w  Programie Edukacji Ekologicznej dotyczącej selektywnej zbiórki 

odpadów prowadzonej na terenie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza 

Koprzywianki pn. ,,Zbieramy, segregujemy i przetwarzamy odpady– XV 

edycja”; 
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- udział w XIII – tej edycji programu edukacyjnego „Akademia Bezpiecznego 

Puchatka” – klas I – III  

-  udział dzieci klas I – V szkoły podstawowej w edukacyjnym Programie dla 

szkół, które uczą się zasad zdrowego odżywiania, poprzez regularne spożywanie 

owoców, warzyw i produktów mlecznych; 

- udział w II Międzynarodowej edycji VI Ogólnopolskiej akcji „ Przerwa na 

czytanie – bicie rekordu w czytaniu na przerwie”; 

 - udział w programie czytelniczym dla nauczania początkowego Wydawnictwa 

Znak  „Czytanie Ma Moc”; 

 - udział uczniów klas I – III w programie powszechniej nauki pływania „ 

Umiem pływać”; 

 - udział w programach edukacyjnych organizowanych przez Państwowy 

Powiatowy Inspektor Sanitarny: „ Nie pal przy mnie proszę!”, „Bieg po 

zdrowie”; 

-udział w Ogólnopolskim Programie Profilaktyki Czerniaka: „Znamię! Znam 

je?”. W ramach upowszechniania wiedzy o nowotworze złośliwym skóry 

szkoła  we współpracy z Państwowym Powiatowym Inspektoratem 

Sanitarnym  w Staszowie zrealizowała program  „Znamię! Znam je?” – czyli co 

musisz wiedzieć o czerniaku skóry. 

- udział w XIV edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „ Kubusiowi 

Przyjaciele Natury” – uczniowie klas I – III szkoły podstawowej. 

- realizacja Międzynarodowego  Projektu Edukacyjnego Emocja   moduł                            

2 – Wyobraźnia oraz innowacji pedagogicznej EkoEmocja w czterolatkach. 

- realizacja Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego Emocja                                    

w czterolatkach, 

-  szkoła przyłączyła się do Kampanii społecznej #świętokrzyskieNIEhejtuje. 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Heleny i Józefa Świątyńskich w Ossali: 

Szkoła uczestniczyła w następujących projektach: 

- udział w projekcie MEN „ Aktywny powrót uczniów do szkół ” ze współpracą 

Akademią Wychowania Fizycznego w Warszawie „Sport Klub”, 

- realizacja programu PPIS w Staszowie: Znajdź właściwe rozwiązanie, Trzymaj 

Formę, Czyste powietrze wokół nas, Bieg po zdrowie, Nie pal przy nie proszę, 

Skąd się biorą produkty ekologiczne. U 

- Szkoła przystępowała do programów i brała udział w licznych konkursach: 

Uzależnienia i nałogi, List do taty, 112- zawsze w gotowości, Cała Polska czyta 

dzieciom, Nie hejtuję – reaguję, Zdrowo jem więcej wiem, Góra grosza, Do 

hymnu, Ratujemy i uczymy ratować, WOŚP, Bezpiecznie na wsi, nie ryzykuj 
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gdy zwierzęta znasz i szanujesz, Szkoła pamięta, Mała książka – wielki 

człowiek,  Z pismem św. w Trzecie Tysiąclecie, BohaterON w Twojej Szkole, 

Pomagamy zwierzętom przetrwa zimę z ENEA Połaniec, Zbieramy, 

segregujemy, przetwarzamy odpady. Profilaktyczne badania słuchu i mowy 

wśród dzieci z klas pierwszych SP w województwie świętokrzyskim. Projekt 

realizowany z firmą Thames Sp. z o. o. w ramach, którego uczniowie korzystają 

z bezpłatnych zajęć logopedycznych w ilości 13 godzin na ucznia. 

- współpraca z m.in.: Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Kultury w Osieku, 

PPowiatowym Ośrodkiem Kultury w Staszowie, Urzędem Marszałkowskim                

w Kielcach, Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemioplogiczną w Staszowie, 

Posterunkiem Policji w Połańcu, Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, PCK              

w Staszowie, Ekologicznym Związkiem Dorzecza Gmin Koprzywianki 

Baćkowicach, Domem Kultury w Łoniowie, Domem Dziecka w Łoniowie               

i Skopaniu, Kołem Łowieckim „Dzik” Połaniec i innymi. Współpracujemy też 

ze Stowarzyszeniem „Jędrusie” i innymi Stowarzyszeniami z terenu gminy.  

 

Publiczna Szkoła Podstawowa  im. Marii Konopnickiej w Suchowoli: 

Szkoła uczestniczyła w następujących projektach: 

- „Umiem pływać” - program powszechnej nauki pływania adresowany do 

uczniów szkół podstawowych z klas I – III. Udział dzieci w pozalekcyjnych                  

i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. Wyjazd do 

Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie  

-  „WF z AWF – Aktywny powrót uczniów do szkoły po pandemii” -  edycja 

programu Ministerstwa Edukacji i Nauki, w której uczniowie uczestniczyli                    

w zajęciach pozalekcyjnych. Celem programu była  poprawa i monitoring stanu 

kondycji fizycznej dzieci i młodzieży po długotrwałym okresie nauki zdalnej                 

w czasie pandemii koronawirusa 

- „Program dla szkół – mleko, owoce warzywa w szkole” – program 

realizowany przy współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. To 

program edukacyjny, dzięki któremu, w atrakcyjny sposób, dzieci uczą się zasad 

zdrowego odżywiania, regularnie spożywając w szkole dostarczane im owoce                 

i warzywa oraz mleko i produkty mleczne oraz realizując w ramach programu 

działania edukacyjne.  

-  „Profilaktyczne badanie słuchu i mowy wśród dzieci z klas pierwszych szkół 

podstawowych w województwie świętokrzyskim” projekt realizowany                                                         

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  - organizacja zajęć terapii logopedycznej 



 Raport o stanie Gminy Osiek za 2021r. 

 

36  

 

dla dzieci objętych rehabilitacją wykrytych nieprawidłowości oraz bezpłatne 

badania słuchu i mowy dla każdego dziecka klasy I  i II. 

- ,,Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady’’ –  XIV i XV edycja - 

program edukacji ekologicznej dotyczący selektywnej zbiórki odpadów 

organizowanego przez Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki . 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Szwagrowie: 

- wdrożono dziennik elektroniczny firmy VULCAN, NET+(UONET+) do 

prowadzenia dokumentacji dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej                           

i organizacyjnej. Korzystanie z e- dziennika umożliwia rodzicom: szybką                          

i  wygodną komunikację ze szkołą, łatwy wgląd w bieżące dane dotyczące 

dziecka, aktywne wspieranie dzieci w codziennej edukacji. 

- wprowadzono  e-legitymacje szkolne dla uczniów naszej szkoły. 

- szkoła przystąpiła do Programu Edukacji Ekologicznej dotyczącej selektywnej 

zbiórki odpadów prowadzonej na terenie Ekologicznego Związku Gmin 

Dorzecza Koprzywianki pn. ,,Zbieramy, segregujemy i przetwarzamy odpady– 

XV edycja”; 

- udział w akcji ekologicznej wspólnie z Elektrownią Połaniec „ Środowiskowo 

odpowiedzialni”  zarybianie rzeki Wisły, akcjipomocy dla schroniska dla 

zwierząt „Na cztery łapy” 

- szkoła brała udział w Programie Regionalnym  z Europejskiego Funduszu 

Społecznego „ Profilaktyczne badania słuchu i mowy wśród dzieci z klas 

pierwszych SP w województwie świętokrzyskim” 

- udział w  XI Ogólnopolskim Konkursie Plastyczny „Bezpiecznie na wsi mamy 

– od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” etap powiatowy 

- udział w Wojewódzkim Konkursie Literackim „List do Taty”- wizyta w szkole 

i wręczenie nagród dla uczniów przez senatora RP Jacka Włosowicza 

proces dydaktyczny i tym samym zwiększyć jego efektywność.  

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pliskowoli: 

- Szkoła uczestniczyła m.in.  w programach: „Zdrowe – nietrudne”, „Śniadanie 

daje moc”, „Zdrowo jem,  więcej wiem”,  „Czyste powietrze wokół nas”,  „Nie 

pal  przy mnie proszę”, „Program „Szklanka mleka”, „Owoce i warzywa                             

w szkole” 

- w 2021  r. 2 uczniów uzyskało tytuł Matematycznego Asa, 

 - w ramach rezerwy oświatowej szkoła zakupiła dydaktyczne i sprzęt 

multimedialny o wartości 74 913, 00 zł. Doposażone zostały pracownie: 

chemiczna, fizyczna, biologiczna, geograficzna w różnego rodzaju przyrządy 
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miernicze, mikroskopy, kamery, modele demonstracyjne, mapy, plansze. 

Dodatkowo  do trzech pracowni zostały zakupione monitory interaktywne  

MyBoard 65 oraz pięć laptopów multimedialnych. Obecnie wszystkie klasy od I 

do VIII są wyposażone w monitory   interaktywne.   

 

Laboratoria Przyszłości 

Gmina Osiek pozyskała dofinansowanie w wysokości  191 000,00 zł w ramach 

projektu edukacyjnego prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we 

współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

„Laboratoria przyszłości”. W szkołach w ramach projektu zakupione zostały 

podstawowe, wymagane w rozporządzeniu pomoce edukacyjne oraz wiele 

innych. Zakupiono mi.in: 

- drukarki 3D z oprogramowaniem oraz materiałem do drukowania, 

mikrokontrolery z czujnikami, 

-  lutownicę, 

- aparaty fotograficzne z możliwością nagrywania, mikrofony, 

- gimbale do modyfikacji nagrań, 

Zakupiono również różne narzędzia, wyposażenie stanowisk pracy, pomoce do 

pracy w ramach robotyki dla uczniów klas młodszych, w skład których wchodzą 

różnego rodzaju klocki konstrukcyjne, dwa zestawy robotów, magnesformy do 

samodzielnej konstrukcji, pomoce do nauki zajęć technicznych (są to krosna, 

wyszywanki, zestawy nici), pomoce do nauki kulinarnej sztuki oraz różne 

pomoce projektowe.  

 
Pracownia „Laboratoria Przyszłości” w PSP w Ossali 
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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. 

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.  

Stan księgozbiorów i czytelnictwa przedstawia się następująco:  

Liczba woluminów ogółem 24009 
Zakup w 2021r. 215 

Czytelnicy 396 

Czytelnicy na 100 mieszkańców 5,2 
Liczba odwiedzin fizycznych 6535 

Odwiedziny na 100 mieszkańców 115,9 
Wypożyczenia 6470 

Wypożyczenia na 100 mieszkańców 117,07 
 

Taka liczba zakupionych zbiorów była możliwa między innymi dzięki dotacji 

pochodzącej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025. Środki te 

umożliwiły zakup literatury naukowej, literatury beletrystycznej, literatury dla dzieci             

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

od osób fizycznych (czytelników). Biblioteka systematycznie w miarę posiadanych 

środków dokonuje zakupów nowych książek i tym zaspokaja potrzeby czytelników. 

Dysponuje atrakcyjnymi nowościami wyeksponowanymi w specjalnym dziale 

„Nowości”. Biblioteka nie może spełniać wszystkich oczekiwań czytelników, dlatego 

też kontynuuje współpracę z innymi bibliotekami w ramach wypożyczeń 
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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 

MGOK jest Gmina Osiek. Celem MGOK jest prowadzenie wielokierunkowej 

działalności rozwijającej  i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców. Do 

podstawowych zadań MGOK należy: rozpoznawanie i rozbudzanie 

zainteresowań kulturalnych społeczeństwa, kształtowanie wzorców aktywnego 

uczestnictwa w kulturze, kultywowanie i rozwijanie tradycji kulturalnych, 

twórczości ludowej amatorskiej wszystkich środowisk mieszkańców gminy, 

wspomaganie pod względem merytorycznym i organizacyjnym inicjatyw 

kulturalnych wszystkich środowisk gminy, tworzenie warunków do rozwoju 

talentów twórczych i twórczości kulturalnej oraz amatorskiego ruchu 

artystycznego, współpraca z innymi ośrodkami kultury, sportu i rekreacji, 

współdziałanie z organizacjami społecznymi, zakładami pracy, szkołami                     

w zakresie prowadzonej działalności oraz organizowanie działalności 

rozrywkowej. MGOK jest wydawcą gazety „ Wieści Osieckie”. Gazeta 

wydawana jest jako kwartalnik. 

 

Działania kulturalne zrealizowane przez MGOK w Osieku w 2021 roku 

Rodzaj działania Ilość Szczegółowy opis 

Koncerty 1  Koncert z okazji obchodów Święta Niepodległości 

11 Listopada 

Imprezy plenerowe, 

tematyczne 

2  Impreza plenerowa „HEJ WAKACJE!!!” 

 Impreza plenerowa „Zakończenie wakacji” 

Inne działania 3 1. Wakacje 2021 w ramach , których zorganizowano: 

a) Wyjazd do Połańca – pływalnia Delfin 

b) Wyjazd do Kielc – park rozrywki Fly Sky, kino 

Helios 

c) Wyjazd do kompleksu Turystycznego 

Brzezovka 

d) Wyjazd do kompleksu turystycznego 

Świętokrzyska Polana – Oceanika 
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e) Wyjazd do centrum zabawy  Wywrotki w 

Mielcu 

2. Andrzejki – zabawy animacyjne dla dzieci 

3. Mikołajki – zabawy animacyjne dla dzieci 

Konkursy 4 1. Konkurs wokalny „ Odkryj talent w czasie 

pandemii”.  

2. Konkurs plastyczny na najpiękniejszą kartę 

walentynkową.  

3. Konkurs plastyczny na najpiękniejsze jajko 

wielkanocne 

4. Konkurs plastyczny „ Niepodległość 

oczami młodego pokolenia” 

 

W Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Osieku w roku 2021 odbywały się 

następujące zajęcia skierowane do mieszkańców: 

1) Zajęcia nauki gry na instrumentach muzycznych 

2) Zajęcia nauki śpiewu 

3) Zajęcia ruchowe- aerobik 

4) Zajęcia plastyczne dla dzieci  

5) Sztuki Walki- zajęcia dla dzieci i młodzieży 

6) Zajęcia taneczne dla dzieci 

7) Zajęcia z języka angielskiego dla dzieci 

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Osieku w 2021 roku po raz kolejny 

był współorganizatorem akcji „Narodowe Czytanie”.   

     

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 2021 roku na realizację zadania 

publicznego  pod nazwą „Popularyzacja piłki nożnej wśród dorosłych w mieście 

i gminie Osiek”, otrzymał dotację w wysokości 62 000 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 

 

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 2021 został 

uchwalony Uchwałą Nr XXII/166/20 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 listopada 

2020 r. W roku 2021 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 62 000,00 zł;  

b) powierzenie Stowarzyszeniu Tarnobrzeski Bank Żywności w Tarnobrzegu 

realizacji zadania publicznego pn. „Świadczenie usług socjalnych mających na 

celu nieodpłatne dostarczanie żywności” na kwotę 4000, 00 zł 

2) użyczanie mienia ruchomego i nieruchomego stanowiącego własność gminy 

Osiek:  

a) użyczanie stadionu sportowego Miejskiemu Klubowi Sportowemu „Piast”                       

w Osieku,  

b) użyczanie nieruchomości zabudowanej wraz z niezbędną częścią 

nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na realizację celów statutowych 

Stowarzyszenia Rozwoju wsi Fenix w Sworoniu,  

c) użyczanie Świetlicy Wiejskiej w Mucharzewiu Kołu Gospodyń Wiejskich                           

w Mucharzewiu,  

d) użyczanie budynku komunalnego w Strużkach Kołu Gospodyń Wiejskich                   

w Strużkach;  

3) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności                              

i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków oraz przyjmowanie 

wniosków i opinii do projektów aktów normatywnych w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych:  

a) akty prawa miejscowego poddawane były konsultacjom z organizacjami 

pozarządowymi na zasadach określonych w Uchwale Nr XXXIX/264/10 Rady 

Miejskiej w Osieku z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia  
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12.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 2020r. 

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 5 mieszkańców Niekrasowa poległych w wojnie polsko –

sowieckiej 1918-1920 w miejscowości Niekrasow)  

2) Najstarsza cześć cmentarza katolickiego w miejscowości Niekrasów.  

3) Zespół kościoła parafialnego pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny                     

w miejscowości Niekrasow.  

4) Kościół parafialny pw. Nawiedzenia N.P. Marii w miejscowości Niekrasów.  

 

 

  

 

Kościół parafialny p.w. Nawiedzenia Najświętszej 

Maryi Manny 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. 
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5) Dzwonnica w miejscowości Niekrasow.  

 

  

 

Dzwonnica w miejscowości Niekrasow - 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 bpa w miejscowości Osiek.  

 

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

Turskie.  

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

położona przy tzw. Trakcie królewskim, na gruntach Parafii Rzymsko 

Katolickiej pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Niekrasowie.  

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

Rzymsko- Katolickiej pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny                                  

w Niekrasowie.  

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

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

 
    

Zadania zapisane w Programie Opieki nad Zabytkami dla Gminy Osiek 

zarówno organizacyjne, jak i inwestycyjne realizowane są w ramach 

posiadanych środków i potrzeb. Celem „Programu opieki nad zabytkami                    

w Mieście i Gminie Osiek” jest nie tylko poprawa stanu zachowania obiektów               

z rejestru zabytków  i obiektów wpisanych do Gminnej ewidencji, w tym 

dbałość o miejsca pamięci narodowej, kapliczki, cmentarze. Aktywność 

społeczna i świadome zaangażowanie w opiekę nad regionalnym dziedzictwem 

kulturowym przejawia także młodzież ze szkół i placówek oświatowych, która 

co roku bierze czynny udział w porządkowaniu cmentarzy, mogił zbiorowych 

żołnierzy oraz opiekuje się opuszczonym grobami. 

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 
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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 

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  Tarnobrzegu. 

Powody przyznawania pomocy 

Z posiadanej przez OPS dokumentacji wynika, że z pomocy Ośrodka w 2021 r. 

skorzystało 253 rodzin a 701 osób w tych rodzinach 

Najczęstszą przyczyną udzielania pomocy przez OPS były: 

 ubóstwo – 146 osób, 

 bezrobocie – 115 osoby, 

 długotrwała choroba – 176 osoby, 
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 niepełnosprawność – 96 osób, 

 bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, rodziny niepełne 

– 19 osób, 

 bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego – 26 osób, 

 alkoholizm – 11 osób 

 zdarzenie losowe – 0 

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 2021 r. roku Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Osieku nadal organizował pomoc dla osób w kwarantannach, 

zorganizowano pomoc 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 OPS nie byli 

obecni w pracy, przebywali na kwarantannie, opiece nad dzieckiem. Sytuacja 

gospodarcza wpłynęła nie tylko  w negatywnie na sytuację w kraju, lecz również 

odcisnęła 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. 
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Zauważa się tendencję wzrostową osób potrzebujących wsparcia psychologa. 

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 2021 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. 

Kolejnymi problemami w rodzinie, podanymi według wielkości ich 

występowania były: - niepełnosprawność. Bardzo poważnym problemem jest 

alkoholizm. Problem ten pracownicy OPS próbują rozwiązać przy współpracy                

z Policją, Komisją ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Jest to zadanie trudne, gdyż od lat obserwuje się, że rodziny, w których 

występuje alkoholizm zgłaszają się zbyt późno, kiedy choroba alkoholowa jest 

w stadium zaawansowanym. 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 rozwiązań. W innych przypadkach, są 

to działania łagodzące problem. Od października 2021 r. działa w Osieku 

Poradnia psychologa i terapeuty uzależnień. Osoby są kierowane do tej poradni 

gdzie uzyskają fachową pomoc. Bardzo wielu mieszkańców Gminy Osiek 

korzysta z pomocy terapeutycznej w Poradni. W związku z utrzymującym się 

stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, kierując się troską                     

o  bezpieczeństwo osób starszych, Ośrodek Pomocy Społecznej realizował                     

w 2021r. 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 2021 roku 

Ośrodek wydał 855 decyzji w sprawie pomocy społecznej. 
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Liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczna w 2021 r. 

 Liczba osób, 

którym 

przyznano 

świadczenie 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinach 

Świadczenia przyznane w ramach 

zadań zleconych i własnych 

 

422 

 

253 

 

701 

Świadczenia przyznane w ramach 

zadań zleconych 

 

10 

 

10 

 

15 

Świadczenia przyznane w ramach 

zadań własnych 

 

419 

 

250 

 

693 

Pomoc udzielona w postaci pracy 

socjalnej ogółem 

 

226 

 

226 

 

616 

w tym: wyłącznie w postaci pracy 

socjalnej 

 

56 

 

56 

 

135 

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, 



 Raport o stanie Gminy Osiek za 2021r. 

 

49  

 

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 2021 roku skorzystały 1 osób (osób     

w     rodzinie - 1) na kwotę na kwotę 100,00zł. 

2) specjalne zasiłki celowe – pomoc ta świadczona była w szczególnie 

uzasadnionych sytuacjach. Udzielana była zgodnie z art. 41 pkt 1 ustawy                                    

o pomocy społecznej cyt.: „W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie 

albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być 

przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nie przekraczającej 

odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub 

rodziny, który nie podlega zwrotowi”; 

Pomocy w formie specjalnych zasiłków celowych udzielono 4 rodzinom                      

(5 osobom) na łączną kwotę 500,00 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 – 111 rodziny (osób                    

w rodzinach – 309) na łączną kwotę 164.012zł; 

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. 
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Z pomocy w formie zasiłków stałych skorzystało 63 osób (osób w rodzinach – 

73) na łączną kwotę zł; 368.374zł. 

 Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 

W ramach programu z pomocy skorzystało 501 osób, w tym: 

1) w formie zasiłku celowego – 112 rodzin (osób w rodzinach – 359) – 93.742zł, 

2) w formie obiadów w szkole – 193 dzieci – 74.615 zł 

dowóz obiadów do szkoły – 10.020 zł. 

Obiady dla dzieci realizowane były w 8 szkołach podstawowych, 1 przedszkole, 

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

Pomoc niematerialna 

1)specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób                                

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

korzystało 6 osób; 

2) specjalistyczne usługi z dzieckiem autystycznym w miejscu zamieszkania 

dziecka – 2 dzieci 

3) usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunkę środowiskową dla 4 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. 

 



 Raport o stanie Gminy Osiek za 2021r. 

 

51  

 

Umieszczanie w domach pomocy społecznej 

W domach pomocy społecznej przebywa 11 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 335.210,65 zł. W schroniskach dla bezdomnych przebywało w 2021r. 7 

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

w Osieku wyniósł 87.515,97zł. 

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 2021 odnotowano 480 rodzin objętych świadczeniami 

rodzinnymi. W sprawach świadczeń rodzinnych wydano 680 decyzji, w tym 49 

odmawiających przyznania świadczenia. 

Struktura wydatków na świadczenia rodzinne w 2021 r. 

 

L.p. 

 

Świadczenie 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

wypłaconych 

świadczeń w 

złotych 

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego 

1. Zasiłek rodzinny 6106 702.680 

2. Dodatek z tyt. urodzenia dziecka 27 23.160 

3. Dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie 

korzystania z urlopu wychowawczego 

95 36.778 

4. Dodatek z tyt. samotnego wychowywania 

dziecka 

157 31.832 

5. Dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego 

611 64.079 

6. Dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego 540 34.037 
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7. Dodatek z tyt. wychowywania dziecka w 

rodzinie wielodzietnej 

1151 106.191 

 

 

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 

6 678 

9. 

 

Na pokrycie wydatków związanych z dojazdem 

do miejscowości, w której znajduje się siedziba 

szkoły 

975 65.225 

Świadczenia opiekuńcze 

10. Zasiłek pielęgnacyjny 2957 637.810 

11. Świadczenie pielęgnacyjne 814 1.591.173 

12. Specjalny zasiłek opiekuńczy 217 132.686 

13 Zasiłek dla opiekuna 72 44.640 

Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 

14. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się 

dziecka (przyznawane nie zależnie od dochodu 

47 47.000 

Składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe 

15. Składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe 956 371.497 

16. Składki zdrowotne 873 126.496 

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. 
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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 01.01.2021 do 31.12.2021 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  tym okresie 

świadczeń dla 25 rodzin i 39 osób 

- nie wstrzymano żadnych świadczeń 

- w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 podejmowane były działania wobec 

dłużnika alimentacyjnego takie jak – wezwanie dłużnika na wywiad oraz 

wysłane zostało 10 wniosków o podjęcie działań wobec dłużnika, 

- na terenie gminy na dzień 31 grudnia 2021r. jest 25 dłużników, 

- wpłynęło 17 wniosków o podjęcie działań wobec dłużników, 

- przeprowadzono 22 wywiadów alimentacyjnych, 

- 3 dłużników nie zgłosiło się na wywiad, 

- nie ma żadnych przypadków zobowiązań dłużnika do zarejestrowania się                      

w PUP, 

- w 3 przypadkach 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 40 wniosków do biura informacji gospodarczej. 

 

Fundusz alimentacyjny 

Liczba rodzin 

otrzymujących 

świadczenie z 

funduszu 

alimentacyjnego 

Liczba osób 

uprawnionych do 

pobierania 

świadczenia 

Kwota 

wypłaconych 

świadczeń 

Należności budżetu 

państwa z tyt. 

funduszu 

alimentacyjnego 

Kwoty 

wyegzekwowanych 

należności od 

dłużników 

 

25 

 

39 

 

217.800 zł 

 

2 175.44 zł 

 

85 512,93 zł 
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Pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 500+ 

Liczba złożonych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 

– 865 

Z tego złożonych w formie papierowej – 586 

złożonych drogą elektroniczną – 279 

Liczba wydanych decyzji w sprawie przyznania świadczenia 864 

Poniesione z budżetu państwa wydatki na świadczenie wychowawcze (bez 

środków na koszty obsługi i na wdrożenie) 8595.472 zł. 

Liczba rodzin mających ustalone prawo do świadczenia wychowawczego – 842 

 

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 2021 wypłacono 194 świadczeń na kwotę: 172.486 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 2021 nie wypłacono ww. świadczeń. 

 

Prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej 

W 2021r. roku na zajęcia w świetlicy socjoterapeutycznej uczęszczało 47 dzieci 

z terenu miasta i gminy Osiek ( Suchowola, Trzcianka, Sworoń, Szwagrów, 

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

dostosowane do potrzeb dzieci m.in. zajęcia edukacyjne, wyrównawcze, 

wychowawczo – profilaktyczne i socjoterapeutyczne. Podczas zajęć dzieci 
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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; 

• zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych: oglądanie bajek i filmów 

edukacyjnych; 

W 2021r. Były zorganizowane wyjazdy dla dzieci podczas wakacji. Wyjazdy 

były podzielone na dwie grupy wiekowe, dzieci młodsze uczestniczyły                                       

w jednodniowej wycieczce do Zagnańska. Dzieci z grupy starszej wzięły udział 

w wypoczynku pięciodniowym do Zawoi, gdzie uczestniczyły w warsztatach 

prac ręcznych, dowiedziały się o historii najdłuższej wsi w Polsce Zawoi   i 

korzystały z wielu innych atrakcji. 

W świetlicy w roku 2021 pracował: 1 pedagog, wydatki na utrzymanie świetlicy 

wynosiły: 60.908,32 zł - Kds.PiRPA , 52.911,28- zł środki własne. 

Prowadzenie Punktu Wydawania Żywności 

W 2021 r. Ośrodek za pośrednictwem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi 

Pliskowola pozyskał żywność dla osób. Żywność dowożona była z Banku 

Żywności w Tarnobrzegu. W ilości 43 ton 005 kg 02 dag na kwotę 208.795.53 

zł. Z pomocy tej mogła skorzystać osoba lub rodzina, którym dochód netto nie 

przekroczył 150% i 200% kryterium dochodowego. Żywność przyznawana była 

na podstawie skierowań i przeprowadzanych wywiadów środowiskowych.  

W 2021r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Osieku odbyły się Warsztaty 

Dietetyczne oraz Warsztaty o Niemarnowaniu Żywności zorganizowane 

przez Tarnobrzeski Bank Żywności. Udział w warsztatach wzięły osoby                         

z gminy Osiek, które zakwalifikowane są do otrzymania pomocy żywnościowej 

z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego 
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Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2020. W roku 2021 

skorzystało z pomocy żywnościowej 800 osób, wydano 6400 paczek 

żywnościowych. 

 Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                       

w Osieku 

Prace Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                      

w Osieku odbywały się na 14 posiedzeniach. Wystosowano 55 wezwania celem 

zgłoszenia się na posiedzenie Komisji do osób wobec, których zachodziło 

podejrzenie, że nadużywają alkoholu niewłaściwie zachowują się wobec 

członków swoich rodzin. Wpłynęło 55 wniosków. Najwięcej zawiadomień                    

w tych sprawach wpływało z policji i prokuratury. Do sądu celem zobowiązania 

do leczenia odwykowego skierowano wniosek wobec 4 osób,  

Zobowiązano do leczenia w placówce niestacjonarnej 3 osoby. Wydano                                

5 skierowań do leczenia do Poradni Leczenia Uzależnień. Wydano 8 skierowań 

do biegłego celem wydania opinii psychiatryczno-psychologicznej. Komisja 

zaopiniowała pozytywnie 1 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych. Przeprowadzono 49 rozmów motywacyjnych. 

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 2021 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 2021 r. spotykały się na 60 posiedzeniach, 

pracownicy socjalni i policjant odwiedzali rodziny dotknięte przemocą 147 razy. 

W 14 przypadkach zakończono działania, w 15 sprawy są w toku. 17 sprawców 

przemocy zgłoszono do Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych.  
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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 39 dzieci. 

Liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej w 2021roku. 

Liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej - 8 

Koszty ponoszone przez gminę 55.242,51 zł. 

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 2019r. - 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 2021 roku złożono 25 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny. Wydano 

71 kart. 

 

 Zadania wynikające z ustawy – Prawo ochrony środowiska 

Ustawą z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach                           

i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzono zmiany do 
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ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. Zmiany weszły                 

w życie z dniem 1 października 2020 r. Zgodnie z art. 411 ust. 10g – 10s ww. 

ustawy wójt, burmistrz, prezydent miasta ma obowiązek wydawania 

zaświadczeń dochodach dla osób fizycznych, które zamierzają składać wnioski                                

o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska                   

i Gospodarki Wodnej lub z wojewódzkich funduszach ochrony środowiska                        

i gospodarki wodnej, w ramach Priorytetowego Programu „Czyste Powietrze”. 

Złożenie wniosku o dofinansowanie jest uwarunkowane posiadaniem takiego 

zaświadczenia. W ramach programu w roku 2021 wydano 56 zaświadczeń. 

 

 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. Organizowane były zbiórki 

odzieży, sprzętu gospodarstwa domowego. Prowadzimy postępowania 

administracyjnych w zakresie potwierdzania prawa do świadczeń opieki 

zdrowotnej osób nieubezpieczonych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 2 

ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych. Pomoc żywnościowa dla osób przebywających na kwarantannie 

W związku z epidemią COVID-19, osoby przebywające na kwarantannie, które 

nie były w stanie same zapewnić sobie podstawowych zakupów, otrzymywały 

wsparcie od pracowników socjalnych. 

Wsparcie dla seniorów w związku z epidemią  COVID-19. W 2021 roku 

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania w ramach Solidarnościowego 

Korpusu Wsparcia Seniorów. Prowadzono akcję informacyjną. Pod numerem 

telefonu Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku, dyżury pełnili pracownicy 

OPS. Przyjmowano również zgłoszenia drogą elektroniczną. 

O wsparcie mogli ubiegać się seniorzy oraz osoby przebywające na 

kwarantannie i znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Celem programu jest 

zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w 

obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w 

stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej 

potrzeby (w tym artykułów spożywczych, środków higieny osobistej, leków, 

opłat). 
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Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” Edycja 2021 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku przystąpił do programu „Asystent 

osobisty osoby niepełnosprawnej”, kierowany jest do osób posiadających 

orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, które wymagają usługi 

asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu 

społecznym. Zadanie zrealizowano poprzez zatrudnienie 14 asystentów, zakup 

środków ochrony osobistej oraz obsługę Programu. Celem działań była 

aktywizacja osób niepełnosprawnych ukierunkowana na maksymalny 

(dostosowany do możliwości) udział w życiu społecznym. Zadania polegały              

w szczególności na: wyjściu do świątyni, placówki służby zdrowia, gabinetu 

lekarskiego, urzędu, znajomych, rodziny, na wydarzenia społeczne, wyjściu na 

zakupy z aktywnym udziałem osoby niepełnosprawnej, spacerach, wsparciu                      

w wykonywaniu czynności samoobsługowych i higienicznych. Usługi asystenta 

były świadczone w wymiarze 30 godzin miesięcznie dla 1Uczestnika Programu. 

Łącznie asystenci świadczyli usługi na rzecz 15 uczestników programu. W 2021 

roku zrealizowano zadanie na pozyskaną kwotę 286 875 00 zł. Na realizację 

Programu – 281 250,00 zł. Kwota związana z obsługą Programu wyniosła              

5 625 00 zł. 

 

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 wiejskiego Ośrodka Zdrowia                    

w Tursku Wielkim.  Usługi medyczne są udzielne z zakresu podstawowej opieki 

medycznej od początku działalności 
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Do podstawowych celów i zadań M-GSPZOZ w należy: 

– zapewnienie ludności w regionie działania świadczeń w zakresie  

podstawowej opieki zdrowotnej, 

– działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorób, 

– doskonalenie zawodowe pracowników medycznych. 

 

Podmiot udzielania świadczeń  zdrowotnych  w szczególności związanych z: 

– badaniami i poradami lekarskimi 

– leczeniem 

– opieką nad kobietą ciężarna i jej płodem oraz noworodkiem 

– opieka nad zdrowiem dziecka 

– badaniem diagnostycznym, w tym z analityką medyczną 

– orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia 

– zapobieganiem powstawania urazów i chorób poprzez działania 

profilaktyczne oraz szczepienia ochronne. 

 

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

w roku 2019 , 2020i 2021 roku. 

 2019 2020 2021 

0-18 ogółem  4399 2595 2569 

19-65 ogółem  11928 10584 10017 

65 i powyżej 65 7799 8298 7788 

Porady lek. ginekologa  1349 934 1112 

Rehabilitacja  620 602 631 

 

Analiza danych demograficznych oraz danych nt. stanu zdrowia mieszkańców 

gminy oraz powiatu pozwala stwierdzić iż liczba ta z roku na rok będzie 

wzrastać. Jest to spowodowane m.in. starzeniem się społeczeństwa, złymi 

nawykami, które przekładają się na stan zdrowia (zła dieta, brak ruchu). 

Podsumowując popyt na usługi zdrowotne będzie z roku na rok wzrastać 

świadczą o tym m.in.  

-dane, które wskazują iż mieszkańcy gminy starzeją się (GUS),  
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-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 i 2021 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 

2020 i roku 2021 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. 

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 7 lekarzy, 5 pielęgniarek 1 położną, 2 fizjoterapeutów  

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

1-konserwator- kierowca, 1-kierowca. 
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Zatrudnienie stan obecny ilość osób  Ilość etatów  

Lekarze:    

2 lekarzy rodzinnych 2 etaty  

4 lekarzy POZ  4 kontrakty 

1 ginekolog  1 kontrakt  

Pielęgniarki, położne :   

2 magister pielęgniarstwa + specjalizacja 2 etaty 

3 pielęgniarki ze średnim wykształceniem  3 etaty  

1 położna z licencjatem + specjalizacja 1 etat  

Administracja  rejestratorka 

medyczna  

1 i 3/4 etatu  

kierownik  1 etat  

księgowa  1/4 etatu  

Obsługa  3 pracowników 

gospodarczych  

2 i ½ etatu  

1 kierowca  1etat  

1 konserwator-kierowca  ¾ etatu  

Fizjoterapeutki  2 mgr fizjoterapii  1 na etacie  

1 na 

kontrakcie 
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15. BEZPIECZEŃSTWO, OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  

 Ochronę bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy zapewnia 

Powiatowa Komenda Policji w Staszowie, komisariat Policji w Połańcu oraz 

reaktywowany po wielu latach posterunek Policji w Osieku. W dniu 25.11.2021 

roku odbyło się uroczyste otwarcie reaktywowanego Posterunku Policji                         

w Osieku, podczas którego przekazano symboliczne klucze do jednostki.                         

W uroczystości otwarcia udział wzięli: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego 

Policji w Kiecach insp. Agata Malasińska-Nagórny, Burmistrz Miasta i Gminy 

Osiek Rafał Łysiak, Komendant Powiatowy Policji w Staszowie Leszek 

Dębowski, Komendant Komisariatu Policji w Połańcu Krzysztof 

Jaskólski, Kierownik Posterunku Policji w Osieku Krzysztof Kasprzycki, 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Osieku Arkadiusz Matusak, Przewodniczący 

Zarządu Miasta Osiek Andrzej Król, funkcjonariusze z Komendy Powiatowej                     

w Staszowie a także kapelan powiatowy Policji w Staszowie ks. Wiesław 

Kowalewski, który poświęcił nowo otwarty budynek. Posterunek wyposażony 

jest w nowoczesną serwerownię, pełne zaplecze, niezbędne dla pełniących tam 

służbę funkcjonariuszy. Po adaptacji istniejącego budynku powstały tam 

dyżurka i poczekalnia, pokoje służbowe, pokój socjalny, szatnia i sanitariaty. 

Jednostki nie było w Osieku przez 9 lat. Podczas konsultacji społecznych, które 

odbyły się w 2016 roku mieszkańcy Osieka zgłosili postulat otworzenia 

Posterunku Policji w Osieku. Po latach starań, oczekiwania mieszkańców, aby 

posterunek powrócił do Osieka zostały spełnione. Inwestycję zrealizowały 

wspólnie Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach i Gmina Osiek. Koszt 

realizacji tej inwestycji oraz adaptacji wyposażenia to 1 340 113 zł. 127 000 zł 

pochodzi z Funduszu Wsparcia Policji, na podstawie porozumienia z Gminą 

Osiek. Gmina Osiek zrealizowała również zadanie inwestycyjne – modernizacja 

garażu przy Posterunku Policji w Osieku na kwotę 107 711 zł. Powierzchnia 

użytkowa Posterunku Policji w Osieku to prawie 95 m2, stan etatowy 

posterunku to   5 funkcjonariuszy.  Budynek posterunku został kompletnie 

zmodernizowany: oprócz części administracyjnej powstał też nowy garaż dla 

dwóch pojazdów,  a także pomieszczenie magazynowe i parking. Dzięki 

zapewnieniu obecności policjantów w Osieku, zwiększy się poczucie 

bezpieczeństwa mieszkańców, którzy będą mieli łatwiejszy dostęp do 

funkcjonariuszy. 
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Posterunek 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, przeglądami, 

ubezpieczeniem samochodów    i strażnic.  

   W 2021 roku została przeprowadzona kampania sprawozdawczo-wyborcza, 

podczas której wybrano nowe władze w Ochotniczych Strażach Pożarnych. 

Ponadto w dniu 2 października 2021 roku miał miejsce Zjazd Oddziału Miejsko-

Gminnego Związku OSP RP w Osieku, wyłaniający nowy skład Zarządu 

Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Osieku.      

W 2021 roku, z powodu trwającej pandemii nie odbyły się Miejsko – Gminne 

Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega 

Pożarom”. 

   We wrześniu 2021 roku dokonano uroczystego otwarcia budynku remizy 

Ochotniczej straży pożarnej w Suchowoli.      

   W październiku 2021 roku jednostka OSP w Tursku Wielkim została 

doposażona w sprzęt ratownictwa drogowego. Całkowity koszt inwestycji 

opiewał na kwotę  66024,00 zł z czego 38524,22 zł  pochodziło z dotacji                                     

z budżetu gminy.  Jednostki OSP w Pliskowoli, OSP w Ossali i OSP Tursko 

Wielkie otrzymały dotację od powiatu staszowskiego na zakup sprzętu oraz 

wyposażenia na łączną kwotę  6000,00 zł.  
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         Od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. jednostki OSP brały udział w 196 

zdarzeniach. Jedną z akcji, w której uczestniczyły jednostki OSP było 

dowożenie wody mieszkańcom gminy Osiek w czasie skażenia wody 

dostarczanej z wodociągu Wiązownica Mała w dniach 26.11.2021 r.-

29.11.2021r.  

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 

 

16. DZIAŁANIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

1) Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki 

 Uchwałą nr XX/169/12 z dnia 28 czerwca 2012r. Rada Miejska                         

w Osieku zdecydowała o przystąpieniu Gminy Osiek do Ekologicznego 

Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z siedzibą w Baćkowicach. Zadaniem 

Związku jest ochrona i kształtowanie naturalnego środowiska dorzecza 

Koprzywianki. Związek podejmuje wspólne działania w zakresie ochrony wód, 

ziemi i powietrza oraz krajobrazu, pozyskiwania środków  w realizacji 

inwestycji ekologicznych, planowania i wykonywania zadań publicznych                      

w zakresie wspólnej polityki zaopatrzenia w wodę i gospodarki ściekami. 

Związek umożliwia wymianę doświadczeń w realizacji zadań komunalnych, 

reprezentuje wspólne interesy gmin, szczególnie w zakresie zadań związanych    

z ekologią, a także inicjuje i wspiera indywidualne przedsięwzięcia gmin w tym 
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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 

atrakcyjności gmin wchodzących  w skład związku dla rozwoju społeczno-

gospodarczego, przy racjonalnym wykorzystaniu zasobów środowiska i ich 

ochronie. W Programie ujęto analizę uwarunkowań wynikających z Polityki 

Ekologicznej Państwa oraz z pozostałych dokumentów strategicznych 

krajowych, wojewódzkich. Program zawiera ocenę stanu środowiska gmin 

wchodzących w skład EZGDK  z uwzględnieniem prognozowanych danych 

oraz wskaźników ilościowych charakteryzujących poszczególne komponenty 

środowiska. Poszczególne problemy środowiskowe ujęto w podziale na 

działania systemowe, działania w zakresie ochrony zasobów naturalnych tj. 

ochrony przyrody, lasów, ochrony przeciwpowodziowej, gleb i zasobów 

geologicznych, a także na działania w zakresie poprawy jakości środowiska tj. 

powietrza atmosferycznego, wód podziemnych i powierzchniowych, gospodarki 

odpadami, hałasu i pól elektromagnetycznych, a także awarii stwarzających 

nadzwyczajna zagrożenie dla środowiska. 

 

 

 

 Uchwałą Nr XXXV/226/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 grudnia 

2017 r. został przyjęty „Program usuwania wyrobów zawierających azbest 

dla Gminy Osiek na lata 2017-2032”. 
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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: 

1) Oczyszczenie terenu Gminy Osiek z wyrobów zawierających azbest. 

2) Wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych dla mieszkańców 

spowodowanych kontaktem z włóknami azbestu. 

3) Sukcesywna likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na 

środowisko. 

4) Stworzenie optymalnych warunków do wdrażania przepisów prawnych 

oraz norm postępowania z wyrobami zawierającymi azbest. 

5) Finansowa pomoc mieszkańcom w realizacji usuwania wyrobów 

zawierających azbest w sposób zgodny z przepisami prawa. 

 

 Program Oczyszczania Kraju z Azbestu jest wynikiem realizacji ustawy                              

z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest 

(Dz. U. z 2020 r poz. 1680.) oraz odpowiednich przepisów wykonawczych do 

tej ustawy. Program został przyjęty przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej 

Polskiej 14 maja 2002 r.  jako „Program usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” (KPUA). Następnie 

został zastąpiony uchwałą nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 roku (zmienionej 

uchwałą Nr 39/2010 z 15 marca 2010 r.) i w obecnej formie funkcjonuje jako 

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 -2032 (POKzA). Plan 

Gospodarki Odpadami dla Powiatu Staszowskiego został przyjęty uchwałą Rady 

Powiatu Nr XIX/114/07 z dnia 20 grudnia 2007 r.  W Planie zawarto 

informację, iż we wszystkich gminach należących do powiatu, w roku 2006 

zostało wytworzone 13,29 Mg materiałów zawierających azbest. Jednocześnie 

oszacowano, iż ilość azbestu znajdującego się na terenie gminy Osiek wynosi 

ok. 3 658 Mg. Jednocześnie na terenie powiatu brak jest składowisk odpadów 

zawierających azbest (najbliższe z nich znajduje się w gminie Tuczępy). 

Najpowszechniej stosowanym materiałem zawierającym szkodliwe włókna 

azbestowe są płyty azbestowo-cementowe, popularnie zwane eternitem. Na 

terenie gminy Osiek (na dzień 10 sierpnia 2017) zidentyfikowano płyty 

azbestowo-cementowe o łącznej powierzchni: 226 608,66m
2 
. 

 

Lp. Funkcja budynku Ilość  Masa [kg] 

Powierzchnia 

[m2] 

1 Mieszkalne 423 583 334,0 53 030,4 
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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 

Dane wyrobów azbestowych w poszczególnych rodzajach budynków 

Właścicielami ponad 99% zinwentaryzowanego azbestu są osoby 

fizyczne, a pozostałe 0,24% należy do osób prawnych. Łącznie 

zinwentaryzowano 1 848 obiektów budowlanych, z czego 58,17% stanowią 

budynki gospodarcze, 22,89% mieszkalne, 18,29% to inne obiekty, 

0,54% azbestu jest składowane. 0,11% spośród zinwentaryzowanych budynków 

pełni funkcje przemysłowe. 

 

 

 

Większość wyrobów zawierających azbest na terenie gminy posiada najniższy 

stopień pilności co oznacza, iż mogą one być nadal użytkowane a ponowną 

ocenę ich stanu technicznego należy dokonać w okresie 5 lat. Pilna potrzeba 

usunięcia dotyczy 6,05% wyrobów azbestowych. 

Mieszkaln
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0.18% 

Azbest 
składowa

ny 
0.01% 

Rodzaj obiektu 
zawierającego azbest 



 Raport o stanie Gminy Osiek za 2021r. 

 

69  

 

 

Na terenie gminy zostało zidentyfikowanych 1 848 obiektów 

mieszkalnych, gospodarczych, przemysłowych i innych, w których 

wykorzystywane są płyty azbestowo-cementowe, jako pokrycia dachowe, 

składy oraz elementy konstrukcyjne obiektów.  

Wśród mieszkańców zostały zebrane informacje o przestrzennym 

rozmieszczeniu wyrobów azbestowych.  Zgromadzone dane wykazały, że na 

terenie Gminy Osiek nie znajdują się obiekty użyteczności publicznej, w 

których jako elementy konstrukcyjne wykorzystano wyroby zawierające azbest. 

Harmonogram realizacji Programu podzielono na trzy etapy, dla których 

wyznaczone zostały konkretne zadania.  

ETAP I - 2017 – 2019 (Cele krótkookresowe) – intensyfikacja podjętych działań 

związanych z usuwaniem azbestu, edukacją i pozyskiwaniem funduszy na ten 

cel. 

ETAP II - 2020 – 2024 (Cele średniookresowe) –  kontynuowanie kampanii 

informacyjnej w społeczeństwie, intensyfikacja usuwania azbestu, monitoring 

prowadzonych działań. 

ETAP III – 2025 – 2032 (Cele długookresowe) – podtrzymanie 

dotychczasowych kierunków działań, ich okresowy monitoring i ewentualna 

aktualizacja. 

Realizacja „ Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy 

Osiek na lata 2017-2032” polegająca na usuwaniu i unieszkodliwianiu 

wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osiek w roku 2021. 

Źródło finansowania zadania w ramach „Programu usuwania wyrobów 

zawierających azbest dla Gminy Osiek na lata 2017 – 2032” w 2021 roku: 

- Środki WFOŚiGW w Kielcach:  16 972, 17 zł  

I 
0.06% 

II 
0.11% 

III 
0.83% 

Stopień pilności usuwania wyrobów azbestowych 
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- Środki NFOŚiGW w Warszawie : 16 972, 17 zł  

- Środki Gmina Osiek: 14 547, 57 zł 

Umowa Dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska                    

i Gospodarki Wodnej w Kielcach a Gminą Osiek z udziałem środków 

udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie.  

Umowa zawarta 28 lipca 2021 roku.  

Łączny koszt finasowania zadania: 48 491, 91 zł 

Nabór wniosków dla mieszkańców o dofinansowanie zadania Realizacja 

„Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Osiek na lata 

2017-2032”  polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Osiek obejmującego pakowanie, 

załadunek, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest 

zalegających na posesjach położonych na terenie gminy Osiek został ogłoszony 

przez  Burmistrza Miasta i Gminy Osiek. O dofinansowanie mogły ubiegać się 

osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami – w rozumieniu ustawy z dnia                   

2 lipca 2004 r.  o swobodzie działalności gospodarczej. 

Ogółem w 2021 roku z terenu Gminy Osiek w ramach Programu usunięto 

łącznie 138,58 Mg wyrobów zawierających azbest: płyt azbestowo-

cementowych zdeponowanych na posesjach, pakowanie, transport ww. odpadów 

na składowisko odpadów i ich unieszkodliwienie na składowisku. Wyroby te 

pochodziły z 53 nieruchomości. Wszystkie to nieruchomości prywatne.  

Rodzaj usuwanych elementów zawierających azbest:  

- płyty faliste – 51 sztuk 

- płyty płaskie – 0 sztuk 

- mieszane: płaskie/faliste – 2 sztuki; 

Usunięty w ramach ww. zadania azbest został unieszkodliwiony poprzez 

składowanie na Składowisku odpadów niebezpiecznych Dobrów 8, 28-142 

Tuczępy. Data przekazania  - przyjęcia odpadu na składowisko: 18 08.2021 

roku.  
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Realizacja zadania przyczyniła się do zmniejszenia ilości wyrobów 

zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Osiek oraz 

zmniejszenia emisji włókien do środowiska, wyeliminowaniu negatywnego 

wpływu azbestu na zdrowie ludzi, zapobieganiu tworzenia się dzikich wysypisk 

odpadów niebezpiecznych oraz do wzrostu świadomości ekologicznej 

mieszkańców w zakresie właściwego postępowania z wyrobami zawierającymi 

azbest. 

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

2018r. zatwierdzony został i przyjęty do realizacji Plan Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Osiek na lata 2018-2019. 

Potrzeba opracowania i realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN) 

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

która skupia się przede wszystkim na redukcji emisji gazów cieplarnianych, 

zwiększeniu efektywności energetycznej oraz wzroście wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii.  

Struktura opracowanego Planu jest zgodna z zaleceniami Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W związku z dążeniem do realizacji 

określonych celów w Planie zostały ujęte odpowiednie  działania. Podzielono je 

według sektorów użytych podczas inwentaryzacji.  

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

Decydując się na mieszkanie w danym miejscu jednym z ważniejszych 

czynników jakie bierzemy pod uwagę jest stan środowiska w najbliższej 

okolicy. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, 

tworzonym dla całego obszaru gminy. Określa działania jakie należy podjąć  na 

rzecz poprawy stanu środowiska zwłaszcza na obszarach gdzie stwierdzono 

przekroczenie dopuszczalnych norm zanieczyszczeń powietrza i realizowane są 

programy ochrony powietrza oraz plany działań krótkoterminowych.  

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

w Osieku w 2021r.) 

 

17. PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI 

 

W dniu 28 lutego 2022r. uchwałą nr XXXV/252/22 Rada Miejska w Osieku 

przyjęła Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Osiek na rok 2022 „Program opieki nad 

zwierzętami(…)”, został opracowany dla terenu całej gminy w celu zapewnienia 

bezdomnym zwierzętom miejsca w schroniskach, opieki nad wolno żyjącymi 

kotami, poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt, zapewnienia 

miejsca dla zwierząt gospodarskich w przypadku odebrania zwierzęcia 

właścicielowi oraz zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej                                

w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. W ramach realizacji 

założeń „Programu opieki nad zwierzętami(…)”, wyłoniono schronisko,                             

z którym podpisano umowę na odławianie i zapewnienie miejsca dla 

bezdomnych zwierząt, a także zapewniono miejsca w gospodarstwie rolnym dla 

zwierząt gospodarskich. Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku 

zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt zapewnia Gabinet Weterynaryjny w 

Osieku. Ponadto udzielono pomocy łabędziowi niememu, który został 

przetransportowany do azylu dla ptaków w Złotej. 

 

 

Rok 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ilość odłowionych 

bezpańskich 

zwierząt 

6 szt. 13 szt. 26 szt. 15 szt. 8 szt. 18 szt. 

- w tym psów 6 szt. 13 szt. 26 szt. 15 szt. 8 szt. 18 szt. 

Zestawienie ilości odłowionych bezpańskich zwierząt w latach 2016-2021 

18. PRZYNALEŻNOŚĆ  GMINY DO STOWARZYSZEŃ 

1) LGD „Dorzecze Wisły” 

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

2008r. Miasto i Gmina Osiek przystąpiło do Lokalnej Grupy Działania pn. 

,,Dorzecze Wisły” w charakterze członka zwyczajnego. 
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 Obszar działalności LGD Dorzecze Wisły obejmuje 5 gmin, w jego skład 

wchodzi ok. 34 tys. mieszkańców i leży na południowy wschód od stolicy 

województwa świętokrzyskiego – Kielc. Gminy wchodzące w skład LGD 

administracyjnie przynależą do powiatu ziemskiego staszowskiego – Miasto i 

Gmina Połaniec i Osiek, Gmina Łubnice, Oleśnica i Rytwiany. 

 Lokalna Grupa Działania- Dorzecze Wisły jest dobrowolnym, 

samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, w tym 

jednostek samorządu terytorialnego, reprezentujących sektor publiczny, 

gospodarczy i społeczny, mającym m.in. na celu: działanie na rzecz 

zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, aktywizowanie ludności 

wiejskiej, realizację lokalnej strategii rozwoju opracowanej przez 

Stowarzyszenie, udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego lokalną 

strategia rozwoju w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania środków 

na ich realizację. Stowarzyszenie zostało utworzone w oparciu o art. 15 ustawy 

z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 

środków EFR na rzecz ROW. Podstawowym celem Lokalnej Grupy Działania – 

Dorzecze Wisły jest lepsze wykorzystanie potencjału rozwojowego 5 gmin 

członków stowarzyszenia, poprawę ich atrakcyjności jako miejsca 

do prowadzenia działalności gospodarczej czy miejsca zamieszkania 

oraz aktywizacji i rozwoju współpracy społeczeństwa lokalnego. Długofalowym 

celem jest również rozwijanie i ugruntowanie poczucia identyfikacji 

mieszkańców z własnymi miejscowościami. Poprzez organizowanie promocji 

regionu i działań zachęcanie społeczności do aktywnego udziału w inicjatywach 

realizowanych przez LGD, a przyjezdnych gości do korzystania z walorów 

i uroków przyrodniczo-kulturowych jak również atrakcji położonych na jego 

obszarze. 

 

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-
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2013”.Utworzenie Stowarzyszenia stworzyło możliwość uzyskania 

dofinansowania na zadania z zakresu turystyki, edukacji, kultury, infrastruktury 

komunalnej oraz daje możliwości rybakom i osobom związanym                                           

z rybołówstwem, a także Stowarzyszeniom na uzyskanie dofinansowania na 

realizację inwestycji. 

 

19. PODSUMOWANIE  

 

                  Dziękujemy za zapoznanie się z Raportem o stanie Gminy Osiek. 

Mamy nadzieję, że dokument opracowany przez pracowników merytorycznych 

Urzędu Miasta i Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych w przyjazny 

sposób przekazał najważniejsze informacje związane z funkcjonowaniem naszej 

„małej Ojczyzny”. Jak widać rok 2021 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 2021 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. 


