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I. Wstęp
Zgodnie z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, burmistrz
Miasta i Gminy Oleszyce co roku do 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej w Oleszycach
raport o stanie gminy. Raport podsumowuje działalność samorządu gminnego w roku
poprzednim. Zakres opracowanego dokumentu obejmuje, zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ), przede
wszystkim realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady miasta i budżetu
obywatelskiego za rok 2018. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie posłużą
mieszkańcom Oleszyc do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego,
a także staną się podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości gminy. Materiały do
raportu zostały przekazane przez Kierowników Referatów i jednostek organizacyjnych Gminy
Oleszyce.

II. Informacje ogólne
1. Ogólna charakterystyka gminy
Położenie i podział administracyjny
Oleszyce są Gminą miejsko-wiejską położoną w południowo-wschodniej części Polski.
Gmina Oleszyce jest jedną ze 160 gmin wchodzących w skład województwa podkarpackiego.
Znajduje się na terenie powiatu lubaczowskiego. Sąsiaduje z gminami Stary Dzików,
Cieszanów, od strony wschodniej z gminą i miastem Lubaczów, a od strony południowej
z gminami Wielkie Oczy i Laszki. Od strony zachodniej gmina sąsiaduje z gminą Wiązownica.
Rysunek 1 Położenie Miasta i Gminy Oleszyce na tle powiatu Lubaczowskiego

Łączny obszar jaki zajmuje gmina Oleszyce wynosi 151,87 km², w tym miasto Oleszyce
zajmują 5,0 km². Rozciąga się na przestrzeni 16 km na linii północ-południe i około 10 km na
linii wschód–zachód.
W skład gminy miejsko-wiejskiej Oleszyce wchodzi miasto Oleszyce i 6 sołectw (Borchów,
Futory, Nowa Grobla, Stare Oleszyce, Stare Sioło, Zalesie).
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Rysunek 2 Podział administracyjny Miasta i Gminy Oleszyce

Środowisko naturalne Miasta i Gminy Oleszyce – charakterystyka
Ukształtowanie terenu.
Gmina Oleszyce położona jest w makroregionie Kotliny Sandomierskiej, w mezoregionie
Płaskowyżu Tarnogrodzkiego w południowo–wschodniej części kraju. Oleszyce będące
częścią Płaskowyżu Tarnogrodzkiego graniczą z Doliną Dolnego Sanu oraz Równiną
Biłgorajską. Oleszyce są w regionie płaskowyżu z pofałdowanymi wysoczyznami
i osiągającymi wysokości od 220 do 280 n.p.m. Teren Miasta i Gminy Oleszyce jest terenem
stosunkowo monotonnym urozmaiconym wałami piaszczystymi i pagórkami. Występują
nieckowate słabo wykształcone doliny rzek (wzdłuż Lubaczówki i Przerwy).
Strefy klimatyczne
Gmina i Miasto Oleszyce znajduje się w klimacie umiarkowanym ciepłym przejściowym.
Oznacza to, że znajdujemy się w strefie oddziaływania czynników klimatu zarówno morskiego
jak i lądowego. Oleszyce ze względu na swoje położenie znajdują się dodatkowo w strefie
klimatu górskiego, co uwidacznia się obniżonymi temperaturami i zwiększonymi opadami.
Średnia roczna temperatura powietrza wynosi około +7,8 ° C przy izotermach lipca na poziomie
+17°C , +18°C, a stycznia na poziomie pomiędzy -3°C a -4 °C. Okres wegetacji roślin ze
względu na położenie klimatyczne jest jednym z najdłuższych w kraju i wynosi 210–220 dni.
Duża wilgotność względna występuje przez cały rok, z wyjątkiem wczesnego lata i późnej
wiosny. Mgły występują najczęściej w jesieni - najwięcej w październiku.
Zasoby naturalne
Miasto i Gmina Oleszyce, jak cały obszar powiatu Lubaczowskiego należy do prowincji
karpackiej regionu zapadliska przed karpackiego - subregionu wschodniego. Przez Miasto
i Gminę Oleszyce przebływa rzeka Przerwa, która jest prawym dopływem rzeki Lubaczówki.
Do tej rzeki wpadają, już poza obszarem gminy po stronie południowozachodniej prawobrzeżne
potoki Bachorka i Starosielski i po stronie wschodniej Przerwa wraz z bezimiennymi ciekami.
Źródła Przerwy znajdują się na rzędnej – 244,0 m n.p.m. w kompleksie Lasów Sieniawskich.
Spadek rzeki na wysokości planowanej zmiany studium wynosi – 0,27 ‰, czyli rzeka ma
charakter nizinny. Powierzchnia zlewni rzeki Przerwa wynosi 100,2 km2, a całkowita długość
rzeki wynosi – ok. 21,75 km. Zlewnia ma charakter w miarę wyrównany z niewielkimi
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pagórkami. Charakterystyczne dla dna doliny rzeki są liczne rowy melioracyjne świadczące, że
dno doliny rzeki jest podmokłe.
Warunki gruntowe występujące na terenie miasta i gminy związane są z jednym poziomem
wód czwartorzędowych o zwierciadle swobodnym w pakiecie utworów pylasto–piaszczystym
i występują na głębokości 13.0 m p.p.t Podstawę nieprzepuszczalną stanowią iły mioceńskie
trzeciorzędowe na głębokości 20 m. Zasilanie wód podziemnych odbywa się przez infiltrujące
wody odpadowe z powierzchni terenu. Poziom wodonośny czwartorzędowy charakteryzuje się
wydajnościami rzędu 6-7 m³/h. Stan wód na omawianym obszarze określa się tylko jako dobry,
ponieważ są one narażone na zanieczyszczenia antropogenne, głównie z powodu braku ciągłej
izolacji od wpływów z powierzchni ziemi.
Głównym zbiornikiem wód podziemnych na terenie gminy jest Dolina Kopalna BiłgorajLubaczów, wymagający szczególnej ochrony. Jest to zbiornik czwartorzędowy o średnich
głębokościach ujęć 10-65 m. i szacunkowych zasobach dyspozycyjnych 38 000 m3/dobę. Na
teren gminy wchodzi półkolem jego zachodnia odnoga.
Bogactwa naturalne
Gmina posiada na swoim terenie już od roku 1963 obszar wydobywczy gazu ziemnego.
Został on nazwany Uszkowce 1 i obejmuje swym zasięgiem powierzchnię 49 ha. Część z tego
obszar przypada na tereny miasta i gminy i swoim zasięgiem obejmuje miejscowości Zabiała–
Uszkowce-Stare Oleszyce–Oleszyce–Borchów.
Ekosystem
Województwo podkarpackie na tle pozostałych województw może poszczycić się
bogactwem naturalnym jakim są lasy. Obszar całego województwa pokryty jest lasami w ponad
35%. Powierzchnia lasów Gminy Oleszyce zajmuje 45% powierzchni. Występujące tu
zróżnicowania rzeźby terenu mają bezpośredni wpływ na kształtowanie się klimatu lokalnego.
Obszar leśny występujący na terenie miasta i gminy należy do Lasów Sieniawskich, ciągnących
się pasem spod Tarnogrodu w woj. Lubelskim, aż po granicę Pastwa z Ukrainą. Lasy
Sieniawskie są obszarem objętym programem Natura 2000. Łączna powierzchnia lasów
i terenów zakrzewionych na terenie gminy wynosi 7233 ha. W głównej mierze (89%) należy
do Lasów Państwowych.
Ludność i demografia
Miasto i Gmina Oleszyce wg stanu z dnia 31.12.2018 r liczyła 6503 osób, gdzie odpowiednio
46,30 % stanowią mieszkańcy miasta Oleszyce natomiast pozostałą część stanowią mieszkańcy
miejscowości wchodzących w skład gminy (53,70 %). W podziale na kobiety i mężczyzn
proporcje wyglądają następująco: 49,67% ogółu mieszkańców stanowią mężczyźni, natomiast
50,33% stanowią kobiety.
Tabela 1 Ludności Miasta i Gminy Oleszyce według stanu na dzień 31.12.2018r.-pobyt stały

Lp.
1
2
3
4
5

Miejscowość
Borchów
Futory
Lipina
Lubomierz
Nowa Grobla

mężczyźni
107
317
27
2
179

kobiety
124
289
25
3
184

Razem
231
606
52
5
363

Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
6

Raport o stanie Miasta i Gminy Oleszyce 2018 r.
6
7
8
9
10
11
12

Oleszyce
Stare Oleszyce
Stare Sioło
Sucha Wola
Uszkowce
Zabiała
Zalesie
Razem

1505
349
275
111
61
89
208
3230

1506
341
310
100
62
100
229
3273

3011
690
585
211
123
189
437
6503

Największą liczbę ludności stanowią mieszkańcy miasta Oleszyce jako głównego ośrodka
całej gminy i jednocześnie będącego siedzibą władz gminy Oleszyce. Gęstość zaludnienia na
terenie gminy wynosi 24 osoby na km², natomiast gęstość zaludnienia na terenie samego miasta
wynosi 620 osób na km². Stare Oleszyce plasują się na drugim miejscu pod względem liczby
mieszkańców z łączną liczbą na poziomie 690 osób, a następnie Futory - 606 i Stare Sioło 585
mieszkańców. Pozostałe miejscowości wchodzące w skład gminy Oleszyce posiadają liczbę
mieszkańców od 123 (Uszkowce) do 437 (Zalesie), jedynie dwie miejscowości Lubomierz oraz
Lipina posiadają liczbę mieszkańców poniżej 100 osób, a zamieszkuje je 52 osób w Lipinie
oraz tylko 5 w Lubomierzu.

III. Informacje finansowe
1. Stan finansów Gminy Oleszyce
Polityka finansowa Gminy Oleszyce realizowana jest w oparciu o uchwałę budżetową
uchwalaną corocznie przez Radę Miejską w Oleszycach. Uchwała budżetowa określa źródła
dochodów oraz kierunki wydatkowania środków na zadania bieżące oraz majątkowe.
Pozycję finansową gminy określa wysokość osiąganych dochodów budżetowych.
Dochody budżetu dzielą się na dochody bieżące wykonane w kwocie 27 106 366,22 zł
i dochody majątkowe wykonane w kwocie 4 354 028,62 zł. (Rysunek 3)
Rysunek 3 Dochody Gminy Oleszyce w 2018 r.
30000000
25000000
20000000
15000000
10000000
5000000
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Dochody majątkowe

Na dochody gminy składają się dochody własne, subwencja ogólna, dotacje celowe z budżetu
państwa, środki z funduszy celowych oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.
Podstawowe wskaźniki dochodów według źródeł uzyskania:
- udział dochodów własnych w dochodach ogółem wynosi 27%
Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
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- udział dotacji celowych w dochodach ogółem wynosi 42%
- subwencja ogólna stanowi 31%
Największy wpływ na wysokość dochodów własnych gminy mają wpływy z podatków
i opłat lokalnych, udziały w podatkach PIT oraz dochody z majątku gminy.
Tabela 2 Dochody Gminy Oleszyce w 2018 r. (własne)

Wyszczególnienie

Plan budżetu

Plan budżetu po

Wykonanie

zmianach

budżetu

Podatki i opłaty lokalne

3 816 745,00

4 047 121,00

4 053 136,01

Udziały w podatkach PIT i CIT

2 888 926,00

3 121 846,35

3 355 612,28

Dochody z majątki gminy

762 914,00

748 058,00

758 637,29

Pozostałe dochody własne

264 176,00

372 814,00

376 043,18

7 732 761,00

8 289 839,35

8 543 428,76

Razem dochody własne

Ściągalność podatków wyniosła 95 % w podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz
97% w podatku rolnym.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości stanowią 19% potencjalnych
dochodów Gminy.
Dotacje rozwojowe pozyskane ze środków budżetu Unii Europejskiej na współfinansowane
uchwalonych w budżecie zadań inwestycyjnych:
− dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020 do projektu „Gmina bliżej obywateli – rozwój e-usług Gminy Oleszyce” –
535 607,09 zł
− dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 do projektu „Poprawa warunków
edukacji wspierających kluczowe umiejętności w Gminie Oleszyce” – 609 845,60 zł
− dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–
2020 „Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Oleszyce poprzez rozwój
i zagospodarowanie terenów zielonych” – 941 391,66 zł
− dofinansowanie z EFRR w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 20142020 do projektu „Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez rewaloryzację wzgórza
pałacowego” – 1 669 233,32 zł.
Gmina ponosi wydatki na realizację zadań, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.
Wydatki, które ponosi gmina są ujęte w budżecie w rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe.
Wydatki bieżące wykonanie 24 926 557,41 zł i wydatki majątkowe wykonanie 7 061 355,36
zł. (Rysunek 4).
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Rysunek 4 Wydatki Gminy Oleszyce w 2018 r.
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Wydatki bieżące służą bieżącej działalności Gminy jaką jest m.in. utrzymanie dróg,
gospodarka mieszkaniowa, oświata, ochrona zdrowia, pomoc społeczna i ochrona środowiska
oraz kultura fizyczna i sport. W strukturze wydatków bieżących największą część stanowią
wydatki na finansowanie edukacji, pomocy społecznej i rodziny.
Wydatki majątkowe służą powiększeniu majątku gminy. W tej kategorii mieszczą się
wszelkie wydatki dotyczące budowy czy rozbudowy obiektów komunalnych i infrastruktury
komunalnej, modernizację dróg, rozwój terenów zielonych itp., czyli działania, dzięki którym
możliwy jest postęp społeczno-gospodarczy gminy. Udział wydatków majątkowych
w wydatkach ogółem wynosi 22%.
Potrzeby, które gmina ma do zaspokojenia wymagają większych nakładów, aniżeli jest ona
w stanie zapewnić po stronie dochodów. Źródłem pokrycia deficytu w gminie jest kredyt, który
stanowi przychód budżetu. Przychody z tytułu zaciągniętego kredytu wyniosły 1 250,000,00 zł
i z tytułu wolnych środków w wysokości 59 287,07 zł a rozchody czyli spłaty kredytów
i pożyczki wyniosły 663 408,00 zł.
Zadłużenie gminy ogółem na koniec roku 2018 wyniosło 6 622 026,00 zł.
Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wyniósł 21 %.
Budżet Gminy Oleszyce na 2018 rok przyjęty Uchwałą
w Oleszycach z dnia 29 grudnia 2017 r. wynosił:
Plan dochodów, w tym:
- dochody bieżące
- dochody majątkowe
Plan wydatków, w tym:
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
Planowany deficyt budżetu
Plan przychodów
Plan rozchodów

Nr XLII/290/2017 Rady Miejskiej
33 368 478,27 zł
25 455 679,00 zł
7 912 799,27 zł
35 757 045,64 zł
23 821 101,31 zł
11 935 944,33 zł
2 388 567,37 zł
3 051 975,37 zł
663 408,00 zł
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Plan budżetu na 31.12.2018 r. po zmianach dokonywanych uchwałami Rady Miejskiej
w Oleszycach i wydanymi zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce wynosił:
Plan dochodów, w tym:
33 181 137,84 zł
- dochody bieżące
26 885 417,37 zł
- dochody majątkowe
6 295 720,47 zł
Plan wydatków, w tym:
35 179 148,84 zł
- wydatki bieżące
25 551 668,70 zł
- wydatki majątkowe
9 627 460,14 zł
Planowany deficyt budżetu
1 998 011,00 zł
Plan przychodów, w tym:
2 661 419,00 zł
- planowane kredyty i pożyczki
2 602 131,93 zł
- planowane wolne środki
59 287,07 zł
Plan rozchodów
663 408,00 zł
- spłaty kredytów i pożyczek
663 408,00 zł
Budżet za 2018 r. został wykonany w 94,81 % w zakresie dochodów oraz 90,93 % w zakresie
wydatków i wynosił:
Wykonanie dochodów, w tym:
31 460 394,84 zł
- dochody bieżące
27 106 366,22 zł
- dochody majątkowe
4 354 028,62 zł
Wykonanie wydatków, tym:
31 987 912,77 zł
- wydatki bieżące
24 926 557,41 zł
- wydatki majątkowe
7 061 355,36 zł
Wykonane przychodów, w tym:
1 309 287,07 zł
- zaciągnięte kredyty i pożyczki
1 250 000,00 zł
- wolne środki
59 287,07 zł
Wykonanie rozchodów, w tym z tytułu:
663 408,00 zł
- spłaty kredytów i pożyczek
663 408,00 zł
Wynik budżetu po rozliczeniu za 2018 rok – deficyt

527 517,93 zł
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2. Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych
Tabela 3 Wykaz wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2018 r.

Lp.
1
I.
1.
2.

II.
1.

2.

3.

Plan wydatków Wykonanie Dynamika Opis wykonanych robót – stopień realizacji inwestycji, w tym
finansowanych ze środków unijnych
w zł
w zł
w%
2
4
5
6
7
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – dział 400
Wykonano odcinek sieci wodociągowej w m. Lipina o długości 320
„Budowa wodociągu w m. Lipina”
32 000,00
28 608,59
89,4
mb, średnicy fi 90 mm i dwa hydranty.
„Budowa dodatkowej studni głębinowej
Wykonano przyłącz wodociągowy ze studni do budynku Stacji
145 405,00
144 762,84
99,6
na ujęciu wody w miejscowości
Uzdatniania Wody w Borchowie, wykonano przyłącz energetyczny,
Borchów”
zamontowano pompę studni S-4, obudowano studnię.
Ogółem dział 400
177 405,00
173 371,43
97,7
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - dział 600
„Budowa chodnika – etap I przy drodze
Przekazano dotację dla Samorządu Województwa Podkarpackiego.
230 000,00
230 000,00
100,0
wojewódzkiej nr 865 Jarosław –
Samorząd Województwa po zrealizowaniu zadania przesłał
rozliczenie otrzymanej kwoty dotacji. Wartość zadania wg Umowy:
Oleszyce w miejscowości Zalesie”
392 000 zł, ze środków Województwa 162 000 zł.
„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 867
Zapłacono za opracowanie projektu budowlanego i za wydanie
20 450,00
20 186,00
98,7
relacji Sieniawa – Oleszyce – Hrebenne
pozwolenia wodno-prawnego.
polegająca na budowie chodnika w km
29+772 – 29+842 str. prawa wraz
z zatoką autobusową w km 29+898
w miejscowości Stare Oleszyce”
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1553R
Gmina przekazała Powiatowi Lubaczowskiemu dotację celową na
315 290,35
315 290,35
100,0
Cewków-Stary Dzików-Oleszyce w km
zadanie zgodnie z podjętą uchwała o pomocy finansowej i umową
dotacji. Powiat Lubaczowski złożył rozliczenie z otrzymanej
15+759-19+171”
dotacji. Finansowanie realizacji zadania na terenie gminy Oleszyce
ze środków dotacji z Programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej 945 871 zł, dotacji Gminy Stary Dzików
315 290,35 zł, środki Powiatu Lubaczowskiego 315 290,26 zł i
dotacji Gminy Oleszyce.
Nazwa zadania inwestycyjnego
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4.

5.

„Wykonanie nawierzchni asfaltowej na
drodze gminnej nr działki 258” - fundusz
sołecki Nowa Grobla
„Przebudowa odcinka drogi na działce nr
96 w Borchowie” w tym fund. sołecki
16 350,65

8 000,00

7 998,08

100,0

53 350,65

2 000,00

3,7

6.

„Przebudowa drogi gminnej osiedle Św.
Jana”

70 000,00

2 500,00

3,6

7.

„Budowa kanalizacji burzowej ulic: 3-go
Maja, Konopnickiej, Orzeszkowej”
„Przebudowa drogi gminnej osiedle pod
Kasztanami”
„Przebudowa ulic: Konopnickiej,
Orzeszkowej”

55 000,00

54 906,37

99,8

2 000,00

2 000,00

100,0

97 000,00

1 500,00

1,5

10.

„Przebudowa chodnika przy
ul. Kościuszki”

45 000,00

44 933,30

99,9

11.

„Przebudowa chodnika przy ul. Mokrej”

67 000,00

66 174,77

98,8

12.

„Przebudowa drogi gminnej w Starych
Oleszycach (Szkoła Podstawowa w St.
Oleszycach)”
„Modernizacja dróg dojazdowych do
gruntów rolnych „

3 634,55

2 000,00

55,0

85 000,00

84 349,81

99,2

8.
9.

13.

Wykonano odcinek drogi o nawierzchni tłuczniowej dł 75 mb,
szerokości nawierzchni 3,00 m.
Zapłacono za opracowanie dokumentacji technicznej drogi gminnej
w m. Borchów. Został ogłoszony przetarg w 2018 roku, ale kwota
oferty znacznie przewyższała kwotę jaka zamawiający zamierzał
przeznaczyć na realizację zadania.
Zapłacono za opracowanie dokumentacji technicznej drogi gminnej
osiedle Św. Jana. Został ogłoszony przetarg w 2018 roku, ale kwota
oferty znacznie przewyższała kwotę jaka zamawiający zamierzał
przeznaczyć na realizację zadania.
Wykonano studnie kanalizacyjne wraz z pokrywą fi 1500 – 2 sztuki,
rury kanalizacyjne fi 600 – 58,5 mb, zjazdy do posesji – 5 sztuk
Zapłacono za opracowanie dokumentacji technicznej drogi gminnej
osiedle pod Kasztanami.
Zapłacono za opracowanie dokumentacji technicznej ulicy
Orzeszkowej. Został ogłoszony przetarg w 2018 r., ale kwota oferty
przewyższała kwotę jaka zamawiający zamierzał przeznaczyć na
realizację zadania.
Wykonano przebudowę chodnika od łączników do końca ulicy
o długości odcinka 194 mb. Chodnik wybudowano z kostki
brukowej 250,90 m2, krawężniki drogowe 194 mb i obrzeża
betonowe 209,4 mb.
Wybudowano chodnik z kostki brukowej 302 m2, krawężnik
drogowy 167 mb, obrzeże betonowe 167 mb.
Zapłacono za opracowanie dokumentacji technicznej drogi gminnej
w Starych Oleszycach.
Gminie przyznano dotację w kwocie 55 000 zł na modernizację
dróg dojazdowych do gruntów rolnych dla miejscowości Stare
Oleszyce i Futory. Wykonano odcinek drogi w m. Stare Oleszyce
z nawierzchni tłuczniowej długość 250 mb i szerokości 3,20. W m.
Futory wykonano odcinek drogi o nawierzchni tłuczniowej długość
115 mb i szerokości 3,20 m.

Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
12

Raport o stanie Miasta i Gminy Oleszyce 2018 r.
14.
15.
16.

III.
1.

2.

IV.
1.

V.
1.

VI.
1.

VII.

„Przebudowa dróg gminnych
w Oleszycach „
„Rozbudowa monitoringu miejskiego
w Oleszycach”
„Modernizacja centrali telefonicznej
w Urzędzie Gminy w Oleszycach”
Ogółem dział 600
”Przebudowa budynku po byłej stacji
PKP w Oleszycach”
”Nabycie nieruchomości w Oleszycach
dz. Nr 1150”
Razem dział 700

37 000,00

16 605,00

44,9

7 000,00

2 818,85

40,3

18 000,00

13 687,11

76,0

Zakupiono i wmontowano tłuczeń na drodze gminnej
w miejscowości Nowa Grobla
W ramach rozbudowy monitoringu zainstalowano 4 kamery na
obiekcie Orlika i 3 kamery na stadionie miejskim w Oleszycach.
W Urzędzie Miasta i Gminy zainstalowano nową centralę
telefoniczną.

1 113 725,55
866 949,64
77,8
GOSPODARKA MIESZKANIOWA – dział 700
W ramach modernizacji budynku wykonano pokrycie dachowe,
100 000,00
100 000,00
100,0
przebudowano kominy, dokonano wymiany stolarki okiennej
i drzwiowej. Uzyskano dofinansowanie w kwocie 80 000 zł.
30 000,00
30 000,00
100,0
Zakupiono nieruchomość gruntową na potrzeby Gminy.

130 000,00
130 000,00
100,0
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – dział 710
„Budowa infrastruktury cmentarza
Wykonano krawężnik długości 238 mb., ułożono chodnik z kostki
65 000,00
50 470,00
77,6
komunalnego w Oleszycach”
brukowej o pow. 210 m2.
Razem dział 710
65 000,00
50 470,00
77,6
INFORMATYKA – dział 720
„Gmina bliżej obywateli – rozwój eProjekt został zrealizowany przy dofinansowaniu z Europejskiego
475 456,50
475 456,50
100,0
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa
usług Gminy Oleszyce”
Podkarpackiego na lata 2014–2020. Drugi etap projektu obejmował
wdrożenie oprogramowania w ramach e-usług. Zadanie zostało
zakończone.
Razem dział 720
475 456,50
475 456,50
100,0
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – dział 754
Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z nieuzyskaniem
„Zakup samochodu pożarniczego”
40 000,00
0,00
0,0
dofinansowania.
Razem dział 754
40 000,00
0,00
0,0
OŚWIATA I WYCHOWANIE – dział 801
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1.

„Poprawa warunków edukacji
wspierających kluczowe umiejętności
w Gminie Oleszyce”

1 271 792,04

1 210 769,77

95,2

2.

„Poprawa jakości wychowania
przedszkolnego w Gminie Oleszyce
poprzez rozbudowę i przebudowę
Przedszkola Samorządowego w
Oleszycach”

1 695 064,60

0,00

0,0

Projekt realizowany przy dofinansowaniu z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach R P O Województwa
Podkarpackiego na lata 2014– 020. W ramach I etapu
zmodernizowano budynek sali gimnastycznej przy SP
w Oleszycach. II etap obejmował zakup urządzeń i wyposażenia do
pracowni dydaktycznych w SP w Oleszycach.
Projekt realizowany przy dofinansowaniu z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa
Podkarpackiego na lata 2014–2020.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje roboty budowlane związane
z przebudową istniejącego budynku, rozbudową budynku o nowe
skrzydło, modernizacją kotłowni. Realizacja zadania została
przerwana. Realizacja nastąpi w 2019 po wyłonieniu nowego
wykonawcy.

Razem dział 801
2 966 856,64
1 210 769,77
40,8
VIII.
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – dział 900
„Budowa infrastruktury technicznej
W ramach zadania na osiedlu przy ul. Różanej została wybudowana
1.
250 000,00
249 972,30
100,0
osiedla przy ul. Różanej”
sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa.
„Opracowanie dokumentacji projektów
Zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie
2.
45 000,00
38 352,44
85,2
kanalizacji ogólnospławnej w m. Nowa
kanalizacji w m. Nowa Grobla.
Grobla”
„Poprawa infrastruktury oczyszczalni
3.
30 318,00
0,00
0,0
Zadanie nie zostało zrealizowane.
ścieków i kanalizacji sanitarnej na terenie
miejscowości Oleszyce”
„Poprawa jakości środowiska miejskiego 1 098 069,60
Na realizację projektu uzyskano dofinansowanie ze środków
4.
1 098 069,60
100,0
Gminy Oleszyce poprzez rozwój i
europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko 2014-2020. Na zrealizowany etap robót w 2018 roku
zagospodarowanie terenów zielonych”
otrzymano dofinansowanie w kwocie 941 391,66 zł. Zakończenie
realizacji projektu 2019 roku.
„Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy
Wykonano oświetlenie uliczne, postawiono słupy energetyczne
5.
8 000,00
8 000,00
100,0
drodze wojewódzkiej” fundusz sołecki
linii napowietrznej, oprawy wraz z lampą rtęciową.
Stare Sioło
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6.

7.

8.

9.

10.

Budowa oświetlenia ulicznego
w miejscowości Futory” (fundusz sołecki
Futory)
„Budowa oświetlenia ulicznego
w miejscowości Dubiki”

9 844,63

9 729,67

98,8

Wykonano oświetlenie uliczne przy drodze gminnej Futory-DubikiFutory.

30 000,00

29 999,42

100,0

„Budowa oświetlenia ulicznego
w Starym Siole (kolonia – bloki
Sanakiewicza)”
„Budowa oświetlenia ulicznego w m.
Oleszyce ul. Działyńskiego

30 000,00

19 435,86

64,8

19 300,00

19 265,34

99,8

„Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy
drodze wojewódzkiej Stare Sioło

14 700,00

14 676,66

99,8

Wykonano oświetlenie uliczne przy drodze gminnej Futory-DubikiFutory- linia kablowa 202mb, słupy stalowe – szt. 4, oprawy wraz
z lampą i wysięgnikiem, tablice bezpiecznikowe wnękowe.
Wykonano oświetlenie uliczne, postawiono słupy energetyczne linii
napowietrznej 3 szt., oprawy wraz z lampą rtęciową 3 szt., kabel
150 mb.
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano oświetlenie uliczne
ul. Działyńskiego, ustawiono 3 szt. słupów oświetleniowych wraz
z oprawami oświetleniowymi.
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano oświetlenie uliczne,
ustawiono słupy energetyczne linii napowietrznej 6 szt., oprawy
wraz z lampą rtęciową 3 szt., kabel 290 mb.

Razem dział 900
IX.
1.

2.

X
1.

1 535 232,23
1 487 501,29
96,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - dział 921
„Przebudowa części zabytkowego ratusza 229 761,00
Zaplanowana kwota do przekazania w formie dotacji dla Miejsko
0,0
0,0
w Oleszycach z przeznaczeniem na
Gminnej Biblioteki Publicznej, która będzie realizować projekt
Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną
z dofinansowaniem ze środków europejskich. Po przetargu termin
w Oleszycach”
realizacji zadania przesunięto na rok 2019.
„Ochrona dziedzictwa kulturowego
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju
2 607 223,22
2 426 930,23
93,1
poprzez rewaloryzacje wzgórza
Regionalnego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na
lata 2014–2020. Zadanie zostało zakończone. Odkryto ruiny pałacu,
pałacowego”
zamontowano taras widokowy, wykonano oświetlenie wzgórza
i terenu przyległego oraz monitoring. W 2018 roku otrzymano
dofinansowanie w kwocie 1 669 233,32 zł. Pozostała kwota
dofinansowania będzie rozliczona w 2019 r.
Razem dział 921
2 836 984,22
2 426 930,23
85,5
KULTURA FIZYCZNA – dział 926
„Budowa infrastruktury boiska
Wykonano drenaż boiska o długości 600 mb i średnicy 75 mm
30 000,00
30 000,00
100,0
sportowego w Futorach” w tym: fundusz
ułożony w wykopie z kruszywa mineralnego.
sołecki 10 000,00 zł
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2.

3.

4.

5.

6.

„Wykonanie zadaszenia przy budynku
szatni oraz utwardzenie dojazdu do
budynku szatni położonej przy boisku
sportowym w miejscowości Zalesie ”
(fundusz sołecki Zalesie)
„Budowa infrastruktury sportowej
w miejscowości Zabiała”

27 000,00

26 937,23

99,8

Wykonano zadaszenie nad wejściem do szatni oraz utwardzono
dojazd do budynku szatni w miejscowości Zalesie.

9 000,00

8 975,66

99,7

„Budowa infrastruktury sportowej
i technicznej stadionu miejskiego
w Oleszycach”
„Budowa szatni w m. Stare Sioło – II
etap”

35 000,00

20 277,37

57,9

W miejscowości Zabiała wykonano zestaw do zajęć sportowych
składający się z bramek do piłki nożnej – 2 szt., zestaw do piłki
koszykowej i zestaw do piłki siatkowej.
Wykonano część oświetlenia starej płyty boiska.

47 900,00

47 404,31

99,9

„Zakup siłowni zewnętrznych przy
placach zabaw”

137 900,00

106 311,93

77,1

288 800,00
9 627 460,14

239 906,50
7 061 355,36

83,6
73,3

Razem dział 926
OGÓŁEM WYDATKI
MAJĄTKOWE

Zamontowano stolarkę okienną i drzwiową, wykonano tynki
wewnętrzne i instalację elektryczną oraz podejścia wodociągowe.
Wykonano wylewkę betonową.
W ramach projektu „Budowa Otwartych Stref Aktywności”
wybudowano 3 siłownie zewnętrzne w miejscowościach Stare
Oleszyce, Zalesie i Futory. Na jeden obiekt OSA składają się:
orbitrek, wyciąg górny, wyciskanie siedząc, wioślarz, wahadło
i steper, biegacz, stół do gry w ping-ponga, stół do gry w szachy
i chińczyka, stojak na rowery, ławki z oparciem. Na wykonanie
projektu uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu
i Turystyki w kwocie 52 945,96 zł .
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3. Wieloletnia prognoza finansowa
Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z art. 230 Ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy
Oleszyce przygotowana została na lata 2018–2030, tj. do momentu całkowitej spłaty
zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu kredytów
i pożyczek. Wieloletnia Prognoza Finansowa uwzględnia obowiązkowe elementy wymagane
przez ustawę o finansach publicznych.
Dług publiczny kierowany jest na potrzeby pożyczkowe Gminy. Kwota wykazana jako dług na
koniec każdego roku jest wynikiem długu z poprzedniego roku plus dług zaciągnięty minus
spłata długu. Wykazana kwota długu w WPF przedstawia wysokość zadłużenia na koniec
każdego roku budżetowego.
Wynik operacyjny za 2018 rok wyniósł 2 179 808,81 zł. Wskaźnik nadwyżki operacyjnej
w dochodach ogółem wynosi 7 %. Im wyższa jest wartość tego wskaźnika tym większe są
możliwości inwestycyjne. Stopień pokrycia wydatków ogółem i rozchodów dochodami ogółem
stanowi 96%. Nadwyżka operacyjna planowana WPF na kolejne najbliższe lata ulega
znacznemu obniżeniu.
Spełnienie wskaźnika spłaty
Przewidywane spłaty zadłużenia od 2014 roku w zastosowaniu do relacji z art. 243 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie mogą być ujemne. Wskaźniki wymagane
w związku z wprowadzeniem procedur ostrożnościowych dotyczących zadłużenia JST zostały
w prognozie spełnione.
Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań przypadających na 2018 rok wyniósł 2,59%.
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy na 2018 rok wynosi
8,14% (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).

IV. Informacja o stanie mienia komunalnego
Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) który stanowi, że mieniem komunalnym
jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz
mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.
Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości, do których gminie może
przysługiwać prawo własności jak i inne prawa majątkowe np. użytkowanie wieczyste,
ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności.
Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł.
Informacja została przygotowana na podstawie danych wynikających z ewidencji ksiąg
rachunkowych, sprawozdań budżetowych, danych z Referatów Urzędu Gminy oraz informacji
jednostek, dla których Gmina jest organem założycielskim.
Powierzchnia gruntów tworzących zasoby majątkowe Gminy na dzień 31.12.2018 r. wynosi
1433 ha w tym:
- użytki rolne i grunty leśne 1184 ha,
- grunty zabudowane i zurbanizowane 45 ha,
- drogi 187 ha,
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- pozostałe grunty17 ha.
Sposób gospodarowania mieniem komunalnym.
− grunty w bezpośrednim zarządzie gminy – 838 ha,
− grunty we władaniu Zakładu Usług Komunalnych i Rolniczych Spółka z o.o. – 350 ha,
− dzierżawy
- 172 ha – przeznaczenie na cele rolnicze,
- 4,85 ha – przeznaczenie pod działalność gospodarczą i budowlaną,
− użytkowanie wieczyste - 20 ha.
Budynki, obiekty i pomieszczenia stanowiące zasoby gminy, w tym:
1) Budynki oświaty:
− 5 budynków szkół podstawowych (SP Oleszyce – pow. 2174 m², SP Stare Oleszyce 1178 m², SP Futory – 348 m², SP Zalesie - 877 m², SP Nowa Grobla),
− 1 budynek po byłym Publicznym Gimnazjum w Oleszycach – pow. użytk. 1418 m²,
− sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Oleszycach - pow. użytk. 474 m²
− sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Starych Oleszycach - pow. użytk.
473 m²,
− hala widowiskowo–sportowa w Oleszycach – pow. użytk. 1489 m²,
− budynek Samorządowego Przedszkola w Oleszycach – pow. użytkowa 275 m²,
− budynek gospodarczy przy SP w Zalesiu – pow. użytk. 115 m² i budynek gospodarczy
przy SP w Futorach,
2) Budynki administracyjne, na cele kulturalne, ochrony przeciwpożarowej i ochrony zdrowia:
− 1 budynek administracyjny przy ul Mickiewicza nr 10 o pow. użytkowej 528,93 m²,
− 1 budynek ratusza pod potrzeby administracyjne, kulturalne i pod wynajem - pow.
użytkowa 1 172,07 m2,
− 1 budynek administrowany przez ZGK o pow. użytkowej 638,29 m²
− 8 obiektów przeznaczonych pod potrzeby OSP i kulturalne (świetlice) o łącznej pow.
użytkowej – 2 511,12 m²,
− świetlica w m. Zabiała - pow. użytk. 159,85 m²,
− budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Oleszycach - 1332,70 m²
− 1 budynek szatni na stadionie sportowym w Oleszycach – pow. użytkowa 65,76 m²
− 1 budynek Ośrodka Zdrowia – w tym: 2 lokale mieszkalne o pow. 156 m2, lokal na
potrzeby administracyjne o pow. 112,10 m2 i na ochronę zdrowia o pow. 715,70 m2
− pomieszczenia garażowe pod potrzeby OSP Stare Oleszyce – pow. użytk. 114,38 m²
3) Budynki i lokale z przeznaczeniem na cele mieszkalne i użytkowe:
− 15 lokali mieszkalnych w budynkach znajdujących w Oleszycach i Starym Siole –
pow. użytkowa 635,04 m²,
− 1 budynek mieszkalny w Borchowie (wydzielone 2 lokale socjalne) pow. użytk.
102,40 m2,
− 4 lokale socjalne w miejscowości Sucha Wola - pow. użytkowa 105,10 m²,
− 1 lokal socjalny w Oleszycach ul. Rynek 17 - pow. użytkowa 21,0 m²,
− 1 budynek socjalny w m. Sucha Wola (świetlica) - pow. użytkowa 40,53 m²,
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− lokale użytkowe przy ul. Mickiewicza 6,8, ul. Rynek 2, 3, 16, 17 i 19, ul. Szkolna 1,
w m. Sucha Wola - o łącznej pow. użytkowej 714,86 m2,
− 1 budynek po byłym hotelu w Futorach,
− 1 dom przedpogrzebowy – pow. 41,50 m2,
− garaże dwustanowiskowe w m. Stare Oleszyce – pow. użytk. 156,64 m²,
− budynek użytkowy przy ul. Mickiewicza 10 o pow. użytkowej 221,02 m²,
− budynek stacyjny nabyty nieodpłatnie od PKP w 2014 roku – pow. użytk. 636,0 m2
w tym lokale mieszkalne 314,59 m2.
W 2018 roku wystąpiły następujące zmiany w zakresie stanu posiadania nieruchomości:
− rozdysponowanie trwałe (sprzedaż) 5 działek,
− komunalizacji mienia Skarbu Państwa na rzecz Gminy Oleszyce 13 działek,
− nieodpłatne przekazanie w zarząd Podkarpackiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie 10 działek w związku z realizacją inwestycji drogowej pn. ,,Budowa
obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 867 JarosławOleszyce–Cieszanów–Bełżec - budowa obwodnicy m. Oleszyce,
− przekazanie przez Wojewodę Podkarpackiego na rzecz PGL Lasy Państwowe Oleszyce
w zarząd 14 działek na podstawie ustawy o lasach,
− nabycie nieruchomości nr 1150 położonej w Oleszycach do zasobów komunalnych
z przeznaczeniem na drogę gminną.
Dochody z użytkowania mienia w okresie od dnia 1.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku
Na dochody składają się kwoty uzyskane ze sprzedaży, najmu, dzierżawy i użytkowania
wieczystego mienia stanowiącego własność Gminy Oleszyce, mienia będącego w jej
posiadaniu a mianowicie:
75 175,39 zł
− z tytułu użytkowania wieczystego gruntów
2 214,99 zł
− z tytułu trwałego zarządu
134 654,66 zł
− z tytułu dzierżaw gruntów pod działalność rolną i gospodarczą
132 403,89 zł
− z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych
5 433,02 zł
− z dzierżawy obwodów łowieckich
16 851,96 zł
− z wynajmu pomieszczeń gminnych (świetlice, MGOPS)
5 736,15 zł
− z wynajmu hali sportowej
510,00 zł
− z tytułu wynajmu stadionu
29 366,20 zł
− z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych (działki i lokal)
331 511,03 zł
− ze sprzedaży drewna z lasów gminnych
14 902,39 zł
− ze sprzedaży drewna z mienia gminnego
Razem dochody 748 759,68 zł
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V Informacja o realizacji polityk, programów i strategii
1. Ład przestrzenny
Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy
Oleszyce został zatwierdzony uchwałą Nr XLVI/273/98 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia
17 czerwca 1998 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Przemyskiego
Nr 13 poz. 176 z 1998 r.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Obowiązujące na obszarze Gminy Oleszyce Miejscowe Plany Zagospodarowania
Przestrzennego (MPZP):
1. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Zespołu Usług Komunalnych
w Oleszycach - zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Oleszycach nr XXII/139/96
z dnia 25 kwietnia 1996 r. opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa
Przemyskiego nr 9 poz. 139 z dn. 27 czerwca 1996 r. zmieniony Uchwałą nr
XXXVI/270/2013 z dnia 28 czerwca 2013 w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Zespołu Usług Komunalnych w Oleszycach
z dnia 25.04.1996 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego nr 9 poz. 139.
MPZP obejmuje tereny po byłej bazie gospodarstwa PGR/Igloopol, z planowanym
przekształceniem na wielofunkcyjną bazę z zakresu obsługi rolnictwa, planowaną
rozbudową oczyszczalni ścieków oraz uwzględnieniem istniejącej zabudowy
wielorodzinnej.
2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Budownictwa Jednorodzinnego
Os. Św. Jana w Oleszycach – zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Oleszycach nr
XXII/140/96 z dnia 25 kwietnia 1996 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym
Województwa Przemyskiego nr 9 poz.140 z dn. 27-06-1996 r.
MPZP zakłada powiększenie istniejącej zabudowy jednorodzinnej istniejącego osiedla
św. Jana w Oleszycach.
3. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Zespołu Pałacowo-Parkowego
w Oleszycach nr XXII/141/96 z dnia 25-04-1996 r. opublikowany w Dzienniku
Urzędowym Województwa Przemyskiego nr 9 poz. 141 z dnia 27 kwietnia 1996 r.
MPZP zakłada ochronę oraz utrzymanie historycznego układu istniejącego zespołu
pałacowo-parkowego.
4. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Odkrywka Piasku „Nowa Grobla I” zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Oleszycach nr XL/II/249/98 z dnia 28-011998 r. opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Przemyskiego.
MPZP ustala tereny eksploatacji złoży kruszyw naturalnych oraz sposób ich
zagospodarowania po ich wyeksploatowaniu.
5. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Zabudowa mieszkaniowa Futory” uchwalony został Uchwałą Rady Miejskiej w Oleszycach nr L/375/10 z dnia
30 kwietnia 2010 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa
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Podkarpackiego nr 43 poz. 960. MPZP ustala sposób zagospodarowania terenu
przyległego do drogi powiatowej Lubaczów–Futory w m. Futory z głównym
przeznaczeniem pod budownictwo jednorodzinne.
4. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Rozbudowa cmentarza
w Oleszycach” uchwalony został uchwałą nr L/376/10 Rady Miejskiej w Oleszycach
z dnia 30 kwietnia 2010 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego nr 43 poz. 961.
MPZP ustala główne przeznaczenie pod rozbudowę istniejącego cmentarza, budowę
obwodnicy Oleszyc oraz przeznaczenie terenów wokół.

2. Środowisko
Plan gospodarki niskoemisyjnej.
„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Oleszyce na lata 2017-2020” został
przyjęty uchwałą nr XXXII/204/2017 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 24 lutego 2017 r.
Celem planu jest określenie wielkości koniecznej do osiągnięcia redukcji emisji gazów
cieplarnianych z obszaru Gminy oraz przedstawienie działań które pozwolą osiągnąć
wymaganą wielkość redukcji do 2020 roku. Strategicznym celem jest transformacja Gminy
Oleszyce w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, poprzez ograniczenie emisji gazów
cieplarnianych, poprawę efektywności energetycznej, wzrost wykorzystania energii ze źródeł
odnawialnych i poprawę jakości powietrza.
Cele szczegółowe planu obejmują:
− ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do 2020 roku o co najmniej 16 % w stosunku
do roku bazowego,
− zwiększenie efektywności energetycznej do 2020 roku o 9% w stosunku do roku
bazowego,
− zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii
do 2020 roku do 5 %,
− osiągnięcie określonych w Dyrektywie CAFE poziomów dopuszczalnych
zanieczyszczeń powietrza do roku 2020.
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oleszyce na lata 20122032
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oleszyce na lata 20122032 został opracowany w oparciu o Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 20092032 i przyjęty został uchwałą nr XXIX/222/2013 Rady Miejskiej w Oleszycach w z dnia
25 stycznia 2013 r.
Celem programu jest:
− oczyszczenie obszaru gminy z azbestu i wyrobów zawierających azbest,
− wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców gminy
spowodowanych azbestem oraz ustalenie koniecznych do tego uwarunkowań,
− spowodowanie sukcesywnej likwidacji oddziaływania azbestu na środowisko
i doprowadzenie w określonym horyzoncie czasowym do spełnienia wymogów ochrony
środowiska,
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− stworzenie odpowiednich warunków do wdrożenia przepisów prawnych oraz norm
postępowania z wyrobami zawierającymi azbest,
− pomoc mieszkańcom gminy w realizacji kosztownej wymiany płyt azbestowocementowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
W latach 2013-2017 realizacja „Programu …” odbywała się w oparciu o dotację uzyskiwaną
od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie i
Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W związku z brakiem naboru w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest w 2018 r.
„Program …” nie był realizowany.

3. Polityka społeczna
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie na lata 2017-2020
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie są realizowane przez organy
administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego na zasadach określonych
w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz.,960
z późn.zm.) lub ustawy z dnia 26 października 1982 r. wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz.487 z późn. zm.).
Do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:
1) opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych
i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą
w rodzinie,
3) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia,
4) tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.
Celem „Programu przeciwdziałania” … jest:
− zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Oleszyce,
− zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i zwiększenie dostępności
pomocy,
− zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc
w rodzinie,
− budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy,
− diagnozowanie zjawiska przemocy na terenie Gminy Oleszyce,
− podnoszenie kompetencji służb i instytucji w zakresie przemocy w rodzinie,
− monitorowanie sytuacji w rodzinach, w których dochodzi do przemocy,
a w szczególności uruchomienie współpracy między różnymi instytucjami
pomocowymi,
− udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie,
− oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie,
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„Program przeciwdziałania …” adresowany jest do:
− rodzin i osób zagrożonych zjawiskiem przemocy,
− rodzin i osób dotkniętych bezpośrednio zjawiskiem przemocy,
− przedstawicieli instytucji i służb pracujących z osobami i rodzinami zagrożonymi bądź
dotkniętymi przemocą.
Zadania „Programu przeciwdziałania ..” na lata 2017–2020 obejmują:
− prowadzenie przez Zespół Interdyscyplinarny i Grupy Robocze zintegrowanych
i skoordynowanych działań zmierzających do przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
w tym procedury „Niebieskiej Karty”,
− prowadzenie przez Zespół Interdyscyplinarny zintegrowanych i skoordynowanych
działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
− podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności osób realizujących zadania związane
z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,
− zmiana postawy mieszkańców wobec przemocy w rodzinie poprzez działania
informacyjno–edukacyjne.
Działania objęte „Programem przeciwdziałania …” realizowane przez Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleszycach w 2018 r. realizowane były zgodnie z przyjętym
harmonogramem.
Gminny Program Wspierania Rodziny w Mieście i Gminie Oleszyce na lata 2017-2020
Gminny Program Wspierania Rodziny jest dokumentem przewidzianym do realizacji na lata
2017-2020. Głównym założeniem Programu jest stworzenie wielopłaszczyznowego wsparcia
rodziny poprzez działanie mające służyć:
− wspieraniu potencjału rozwojowego rodziny biologicznej na wczesnym etapie jej
funkcjonowania,
− wzmocnieniu systemu gwarantującego prawidłowy proces wychowawczy oraz ochrony
dzieci przed nieprzystosowaniem społecznym, marginalizacją i wykluczeniem,
− poprawie sytuacji dziecka w środowisku szkolnym poprzez wzbogacanie oferty
edukacyjnej oraz wspieranie uczniów wymagających pomocy,
− zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i rodziny poprzez prowadzenie
stosownych działań profilaktyczno-edukacyjno-wychowawczych w środowisku,
− zapobieganiu powstawania sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz
skuteczne reagowanie w sytuacjach już zaistniałych poprzez udzielanie
wielopłaszczyznowego wsparcia.
Celem „Gminnego Programu …”
jest stworzenie optymalnych warunków do
wychowywania dzieci w środowisku biologicznej rodziny oraz wspierania rodzin
dysfunkcyjnych w prawidłowym wypełnianiu obowiązków opiekuńczo-wychowawczych na
terenie Miasta i Gminy Oleszyce.
Cele szczegółowe „Gminnego Programu …”
1. budowanie bezpieczeństwa socjalnego rodzin,
2. wspomaganie potencjału rozwojowego rodziny,
3. wspomaganie dziecka w środowisku szkolnym,
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4. podejmowanie działań koordynujących wobec podmiotów zajmujących się
rodzinami dysfunkcyjnymi.
W trakcie realizacji „Gminnego Programu …” realizowane są następujące zadania:
− prowadzenie działalności profilaktycznej na rzecz rodziny,
− udzielanie wsparcia i pomocy rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczej,
− doskonalenie współpracy pomiędzy instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz
dzieci i rodziny.
Odbiorcami „Gminnego Programu …” są:
− rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
− dzieci i młodzież którym rodzina nie zapewnia należytej opieki,
− przedstawiciele instytucji oraz służb pracujących na rzecz dzieci.
Spodziewanym efektem realizacji Programu ma być polepszenie sytuacji dziecka i rodziny,
poczucia bezpieczeństwa socjalnego, ograniczenie patologii społecznej, zminimalizowanie
negatywnych zachowań oraz stworzenie skutecznego wsparcia dla rodziny i dziecka.
Stworzenie wielopłaszczyznowego wsparcia dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczowychowawcze.
Koordynatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleszycach przy współpracy
z następującymi instytucjami:
1. Urzędem Miasta i Gminy w Oleszycach,
2. Zespołem Interdyscyplinarnym,
3. Policją,
4. Placówkami oświatowymi i kulturalnymi,
5. Zakładami ochrony zdrowia,
6. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie,
7. Stowarzyszeniami.
Realizacja Programu odbywa się w zakresie posiadanych środków budżetu gminy, budżetu
państwa oraz środków pozabudżetowych pozyskanych z innych źródeł.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleszycach corocznie do 31 marca przedkłada
Radzie Miejskiej sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji programu.
Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia
26 października 1982 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 487 z późn. zm.) prowadzenie działań
związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań
własnych gminy. Zakres zadań ujęty jest w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, który uchwalony został Uchwałą Nr XLIII/300/2018 Rady
Miejskiej w Oleszycach w dniu 26 stycznia 2018 r.
Według Światowej Organizacji Zdrowia alkohol znajduje się na 3. miejscu wśród czynników
ryzyka dla zdrowia populacji. Konsekwencje nadużywania alkoholu dotyczą nie tylko samych
osób pijących, ale często ofiarami są dzieci i młodzież, które cierpią z powodu picia rodziców.
Szkody występujące u członków rodzin z problemem alkoholowym obejmują schorzenia
psychosomatyczne, zaburzenia emocjonalne spowodowane chronicznym stresem i przemocą
oraz demoralizację, ubóstwo i obniżenie szans osiągnięcia kariery zawodowej. Problemy
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alkoholowe to również społeczne koszty: picie alkoholu jest jedną z przyczyn spadku
wydajności pracy, powoduje absencję, wypadki i obniżenie jakości pracy; ma związek
z wieloma przypadkami łamania prawa, przestępstwami, rozbojami i samobójstwami.
Uzależnienie od alkoholu jest chorobą chroniczną, postępującą i potencjalnie śmiertelną.
Działania w tej kwestii są działaniami długofalowymi, gdyż specyfika tej problematyki
uniemożliwia szybkie rozwiązania. Pomagać to nie tylko minimalizować skutki alkoholizmu,
ale edukować, uświadamiać, wskazywać alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu,
uczyć radzenia sobie z trudną sytuacją, jak bez używek rozładować napięcie i rodzącą się
agresję. W działaniach profilaktycznych ważne jest „wychowanie w trzeźwości”, w którym obok przekazywania wiedzy na temat uzależnień - istotną rolę odgrywa kształtowanie
prawidłowych postaw życiowych i umiejętności społecznych, pomoc w budowaniu poczucia
własnej wartości, przekazywanie odpowiedniego systemu norm. Dużą rolę w rozwiązywaniu
problemów alkoholowych na szczeblu lokalnym odgrywa Miejsko-Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która inicjuje zadania, związane z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Ponadto realizuje określone ustawowo zadanie
prowadzenia procedury zobowiązania do leczenia odwykowego. Do M-GKRPA działającej
przy Urzędzie Miasta można zgłaszać osoby, mające problemy alkoholowe. To na Komisji
spoczywa obowiązek podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu
wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Do
zadań M-GKRPA w ramach instytucji prawnej zobowiązania do leczenia należy:
− przyjęcie zgłoszenia o przypadku nadużywania alkoholu,
− zaproszenie na rozmowę tych osób i motywacja do poddania się leczeniu odwykowemu,
− kierowanie osób, w stosunku do których toczy się postępowanie, na badanie
diagnostyczne w celu wydania przez biegłych sądowych (psycholog i psychiatra) opinii
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,
− złożenie wniosku do Sądu Rejonowego o wszczęciu postępowania w sprawie
zobowiązania do leczenia odwykowego.
Działania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 roku
− ilość posiedzeń Komisji – 12,
− ilość skontrolowanych Punktów Sprzedaży Alkoholu -5,
− ogółem ilość osób zgłoszonych do M-GKRPA – 7,
− ilość opinii wydanych na zlecenie Komisji przez biegłych sądowych w zakresie
uzależnień – 3,
− ilość spraw skierowanych do sądu, celem wydania orzeczenia o zastosowanie leczenia
odwykowego – 3.
Na terenie gminy Oleszyce funkcjonuje także Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych
i ich rodzin oraz dla osób doznających przemocy domowej. W Punkcie dyżurują specjaliści,
którzy swoją wiedzą gwarantują udzielanie profesjonalnej pomocy osobom doznającym
przemocy domowej.
Celem działania Punktu Konsultacyjnego jest:
− udzielanie wszelkich informacji osobom nadużywającym alkoholu i ich rodzinom
o możliwości podjęcia leczenia odwykowego,
− pomoc osobom doznającym przemocy domowej.
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Program przeciwdziałania narkomanii
Rada Miejska w Oleszycach Uchwałą Nr XLIII/301/2018 z dnia 26 stycznia 2018 roku
przyjęła „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018”, który został
opracowany w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.
U. z 2017 poz. 783 z zm.). Podstawą do działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii
stanowi Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii.
Cele programu:
− zapobieganie rozprzestrzenianiu się problemu narkomanii i zażywania narkotyków
poprzez działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą,
− ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych związanych z zażywaniem narkotyków
i uzależnieniem od narkotyków,
− zapobieganie zjawisku recydywy i nawrotom narkomanii u osób dotkniętych
uzależnieniem,
− osłabienie ryzyka sięgania po narkotyki wśród młodzieży poprzez poznanie przyczyn
narkomanii i sięgania po narkotyki.
Na realizację programu przeciwdziałaniu narkomanii w 2018 roku wydatkowano kwotę
1 512,00 zł.

4. Inne obowiązujące programy.
Program współpracy Gminy Oleszyce i z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest
podstawą prawną do systematycznej współpracy organów administracji publicznej
z organizacjami pozarządowymi. Określa zasady, formy współpracy, tryb zlecania realizacji
zadań publicznych oraz sposób przyznawania dotacji. Ustawa ta daje możliwość kształtowania
demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa
między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi.
Każdego roku Rada Miejska w Oleszycach przyjmuje w formie uchwały „Program
współpracy Gminy Oleszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie”.
Na terenie gminy Oleszyce działa kilkanaście organizacji pozarządowych, które prowadzą
działania skierowane na obszary problemowe, odczuwalne w środowisku mieszkańców. Celem
funkcjonowania tych inicjatyw obywatelskich jest zaspokojenie specyficznych potrzeb
mieszkańców, bądź podejmowanie problemów o małym zasięgu, które z tego powodu umykają
uwadze i możliwościom realizacyjnym administracji publicznej. Organizacje pozarządowe
opierają się w znacznej mierze na nieodpłatnej, wolontarystycznej pracy członków, są
rzecznikiem interesów różnych grup społecznych, niosą pomoc potrzebującym, udzielają rady
i wsparcia.
Do organizacji pozarządowych, działających na terenie gminy Oleszyce, należą
stowarzyszenia, grupy nieformalne i inne:
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−
−

Stowarzyszenie „Czas na pomoc” w Oleszycach,
Stowarzyszenie Gier Umysłowych przy MGOK w Oleszycach,
Europejskie Stowarzyszenie Studentów Aktywnych,
Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Oleszyckiej w Oleszycach,
Związek Kół Gospodyń Gminy Oleszyce,
Związek Kombatantów RP i BWP koło w Oleszycach,
Związek Sybiraków koło w Oleszycach,
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło w Oleszycach,
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków koło w Oleszycach,
Ochotnicze Straże Pożarne w Oleszycach, Starych Oleszycach, Futorach, Zalesiu,
Nowej Grobli, Starym Siole i Borchowie,
− Kluby sportowe:
o Samodzielna Sekcja Piłki Siatkowej „Czarni” Oleszyce,
o Ludowy Klub Sportowy „Czarni” Oleszyce,
o Ludowy Klub Sportowy ”Błękitni” w Futorach,
o Ludowy Klub Sportowy ”Błękitni” w Zalesiu,
o Uczniowski Klub Sportowy „Zjednoczeni” Zabiała-Stare Sioło,
o Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Oleszyce.
W 2018 r. na podstawie ustawy działalności pożytku publicznego i wolontariacie udzielono
dotacji dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Intelektualnym koło
w Jarosławiu na kwotę 9763,00 zł – dowóz osoby niepełnosprawnej.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt
na terenie gminy Oleszyce na 2018 rok
Rada Miejska w Oleszycach uchwałą nr XLVII/329/2018 z dnia 25 maja 2018 r. przyjęła
„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na
terenie gminy Oleszyce na 2018 rok”.
W 2018 r. na realizację programu wydatkowano 13 091,16 zł w tym:
− dotacja celowa za przyjęcie zwierząt do schroniska w Zamościu - 1 200,00 zł,
− umowa z ,,ARKA-vet” o gotowości do wyłapywania zwierząt po wypadkach
drogowych – 1 845,00 zł,
− zakup karmy – 1 389,16 zł,
− sterylizacja (psy 4 szt. i koty 6 szt.) szczepienia psów oraz usługi weterynaryjne 4 457,00 zł,
− wykonanie kojca podwójnego wraz z budami – 4 200,00 zł.

VI. Realizacja uchwał Rady Miejskiej
Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym wybieranym na pięcioletnią
kadencję. Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania
gminy. Są to m.in.: uchwalenie Statutu Miasta i Gminy, uchwalenie budżetu gminy, uchwalenie
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, podejmowanie uchwał w sprawach
podatków i opłat lokalnych w granicach określonych odrębnych ustawach. Rada obraduje na
sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady raz w miesiącu, a w razie potrzeby na
Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
27

Raport o stanie Miasta i Gminy Oleszyce 2018 r.
sesjach nadzwyczajnych. Termin sesji, jej miejsce i porządek obrad podaje się do publicznej
wiadomości.
W 2018 r. do czasu zakończenia VII kadencji 2014 - 2018 tj. do 16 listopada 2018 r. Rada
Miejska w Oleszycach pracowała w następującym składzie:
1. Osuch Wiesław – Przewodniczący Rady Miejskiej
2. Cisek Waldemar – Wiceprzewodniczący Rady
3. Szyk Zbigniew – Wiceprzewodniczący Rady
4. Bosak Dariusz
5. Buksak Franciszek – Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu
6. Hypiak Barbara
7. Kot Anna – Przewodnicząca Komisji Budżetowo - Gospodarczej
8. Kołcz Marek
9. Gancarz Władysław do kwietnia 2016 r., a od 31 sierpnia 2016 r. tj. od dnia złożenia
ślubowania na sesji Rady Miejskiej w Oleszycach - Kolbuszewski Janusz (wybory
uzupełniające do Rady Miejskiej w Oleszycach – okręg nr 7 w związku z wygaśnięciem
mandatu radnego)
10. Komenda Monika
11. Kornafel Krzysztof
12. Lechowicz Maria - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
13. Osiowy Zygmunt
14. Sopel Janusz - Przewodniczący Komisji Polityki Socjalnej i Komunalnej
15. Żuk Tomasz
Radni współpracowali w ramach 4 komisji stałych Rady:
1. Komisji Rewizyjnej,
2. Komisji Budżetowo–Gospodarczej,
3. Komisji Polityki Socjalnej i Komunalnej,
4. Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
W 2018 roku Rada Miejska VII kadencji na 12 sesjach (od stycznia do listopada) podjęła łącznie
63 uchwały.
Uchwały dotyczyły:
− przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2018 r,
− przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r,
− podjęcia szeregu uchwał wyrażających zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowych
oraz wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw m.in.:
o wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu niezabudowanego położonego w Uszkowcach na
okres powyżej 3 lat oraz wyrażania zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy (pod budowę strzelnicy),
o wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Oleszycach,
o wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej
położonej w Futorach,
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o wyrażenia zgody na przedłużenia w trybie bezprzetargowym umowy najmu
powierzchni części dachu budynku pod maszt telekomunikacyjny wraz z urządzeniami
towarzyszącymi,
o wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej
własność Gminy Oleszyce (budynek przychodni zdrowia do 2023 r.),
o wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów niezabudowanych w trybie
przetargowym na czas dłuższy niż 3 lata,
o wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości
położonej w Borchowie i Uszkowcach (na rzecz ZUKiR),
o wrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości
położonej Oleszycach (poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości
przyległych,
o wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez gminę (z przeznaczeniem pod drogę
gminną nr 1150),
o wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (zamiana działka wł. Skarbu Państwa
będąca w zarządzie PGL „Lasy Państwowe”),
o wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleszycach przy ul. Zagrody
(tryb przetargowy),
− udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubaczowskiemu na realizację zadania
publicznego (rozbudowa drogi powiatowej Cewków–Stary Dzików-Oleszyce,
− podziału gminy Oleszyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
− podziału gminy Oleszyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
− przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności
na terenie gminy na 2018 r.,
− zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 2 600 000,00 zł,
− zaciągnięcia zobowiązania finansowego (wykraczającego poza rok budżetowy,
związanego z realizacją projektu pn.” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przyłączami, przepompowniami ścieków z zasilaniem energetycznym dla miejscowości
Stare Sioło i Lipina w kwocie 1 256 682,20 zł),
− określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli
niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy – Karta Nauczyciela, dla których organem
prowadzącym jest gmina Oleszyce,
− podjęcia szeregu uchwał związanych z gospodarką odpadami tj. wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz
stawki za pojemniki o określonej pojemności, Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Oleszyce, szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia rodzajów
dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów
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komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz
wysokości cen za te usługi,
zamiaru likwidacji filii bibliotecznej Miejsko-Gminnej Biblioteki zlokalizowanej
w Starych Oleszycach,
powołania doraźnej Komisji Statutowej celem zaproponowania zmian
w dotychczasowym Statucie Miasta i Gminy Oleszyce polegających na dostosowaniu
treści Statutu do zmian wynikających z ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie
niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania,
funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, wyeliminowanie
zapisów Statutu sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz
usprawnieniu funkcjonowania rady,
wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów
alkoholowych na określonym obszarze Miasta i Gminy Oleszyce w celu zapewnienia
porządku publicznego podczas Dni Oleszyc,
wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu
publicznym na terenie miasta Oleszyce,
przystąpienia do realizacji projektu pn. „Nowe technologie i kompetencje w szkołach
Miasta i Gminy Oleszyce. Kształtujemy zaplecze dla nowoczesnej gospodarki regionu”,
zatwierdzenia i zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji projektu pn. „Nowe
technologie i kompetencje w szkołach Miasta i Gminy Oleszyce. Kształtujemy zaplecze
dla nowoczesnej gospodarki regionu”,
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu gminy za 2017 r.,
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Oleszyce z tytułu wykonania
budżetu Miasta i Gminy Oleszyce za 2017 r.,
ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce,
przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
miasta i gminy Oleszyce i przekazania do organu regulującego tj. Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowe Gospodarstwo Wodne–Wody Polskie
celem zaopiniowania. Opinia została wystawiona w formie postanowienia przez organ
regulujący,
określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy
Oleszyce,
ustalenia zasad ponoszenia opłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób
bezdomnych (realizuje MGOPS),
sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Oleszyce (realizuje MGOPS),
zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy
związanego z realizacją projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przyłączami, przepompowniami ścieków wraz z zasilaniem energetycznym dla m. Stare
Sioło i Lipina”, w kwocie 1 256 682,20 zł),
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− uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w Oleszycach (własnej) z dnia 26.05.2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działek („powiatowych”) położonych
w Oleszycach pod drogę wewnętrzną,
− określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy na realizację
zadań związanych z ochroną środowiska w zakresie budowy przydomowych
oczyszczalni na terenie gminy Oleszyce,
− uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Oleszyce z organizacjami
pozarządowymi na rok 2019,
− ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne
prowadzone przez gminę,
− zmian w Statucie Miasta i Gminy Oleszyce (wprowadzono niezbędne zmiany w związku
z nowelizacją ustaw ustrojowych),
− w trakcie roku budżetowego 2018 VII kadencji podjęto 10 uchwał w sprawie zmian
w budżecie gminy i 4 uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
gminy.
W stosunku do 3 uchwał Wojewoda Podkarpacki wydał rozstrzygnięcia nadzorcze, które
skutkowały stwierdzeniem nieważności uchwał:
− Nr XLV/310/2018 z dnia 29.03.2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności na terenie gminy na 2018 r.
z powodu naruszenia przez ten akt przepisu art.11a ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie
zwierząt poprzez brak zapewnienia zwierzętom bezdomnym miejsca w schronisku dla
zwierząt, więc Rada Miejska poprzez niewskazanie konkretnego schroniska nie spełniła
wszystkich wymogów do przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, co
skutkować musiało wydaniem rozstrzygnięcia nadzorczego.
W związku z powyższym podjęto nową uchwałę Nr XLVII/329/2018 z dnia 25 maja
uwzględniającą ww. zastrzeżenie.
− Nr XLVI/319/2018 z dn.27.04.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie
bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Futorach.
Organ nadzoru oceniając uchwałę pod kątem zgodności z prawem stwierdził, że narusza
ona art.37 ust.2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Generalna zasadą
zbywania nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego jest
ich sprzedaż (oddawanie w użytkowanie wieczyste) w drodze przetargu. Ustawodawca
dopuścił zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej, ale możliwość taką
przewiduje wyłączenie w enumeratywnie wymienionych przypadkach. Wyjątki od
powyższej zasady muszą być interpretowane ściśle. W konsekwencji brak wystąpienia
wszystkich koniecznych przesłanek zawartych w art. 37 ust.2 pkt 6 cy.t ustawy od których
uzależniona jest sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości wymienionej w
uchwale.
− Nr XLII/330/2018z dnia 25 maja 2018 r. wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży,
podawania i spożywania napojów alkoholowych na określonym obszarze Miasta i Gminy
Oleszyce w celu zapewnienia porządku publicznego podczas Dni Oleszyc. ”Jako
podstawę podjęcia uchwały wskazano przepis art. 14 ust.6 ustawy z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wskazany przepis
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pozwala na wprowadzenie zakazu sprzedaży, podawania i spożywania oraz wnoszenia
alkoholu tylko w niektórych miejscach, obiektach lub obszarach gminy ze względu na
ich charakter. W ocenie organu nadzoru chodzi o miejsca, obiekty i obszary zasługujące
na ochronę, gdzie obecność alkoholu jest niepożądana ze względu na ich charakter i nie
obejmuje to całego obszaru gminy lecz jedynie wyodrębnione, wyraźnie
skonkretyzowane „części gminy”.
Kadencja 2018–2023 w wyniku wyborów samorządowych zarządzonych na dzień
21 października 2018 r. Rada Miejska w Oleszycach rozpoczęła pracę w następującym
składzie:
1. Osuch Wiesław - Przewodniczący
2. Lechowicz Maria - Wiceprzewodnicząca
3. Szyk Zbigniew - Wiceprzewodniczący
4. Biały Piotr
5. Borowiec Mariusz
6. Bosak Dariusz
7. Buczko Marek
8. Czerwiec Konrad
9. Hypiak Barbara
10. Kołcz Marek
11. Linek Janusz
12. Osiowy Zygmunt
13. Majdan Ireneusz
14. Woroniak Jan
15. Żurawel Tadeusz
Powołane zostały 4 komisje stałe rady wraz z ustaleniem ich składu osobowego:
1) Komisja Rewizyjna:
a) Bosak Dariusz – Przewodniczący
b) Czerwiec Konrad – Zastępca
c) Żurawel Tadeusz
d) Osiowy Zygmunt
2) Komisji Skarg Wniosków i Petycji:
a) Linek Janusz - Przewodniczący
b) Hypiak Barbara - Zastępca
c) Majdan Ireneusz
d) Woroniak Jan
e) Biały Piotr
3) Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych:
a) Buczko Marek - Przewodniczący
b) Lechowicz Maria- Zastępca
c) Biały Piotr
d) Czerwiec Konrad
e) Borowiec Mariusz
f) Hypiak Barbara
g) Woroniak Jan
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h) Bosak Dariusz
4) Komisja Budżetowo-Gospodarcza i Komunalna:
a) Marek Kołcz - Przewodniczący
b) Szyk Zbigniew - Zastępca
c) Linek Janusz
d) Osiowy Zygmunt
e) Osuch Wiesław
f) Mariusz Borowiec
g) Buczko Marek
h) Majdan Ireneusz
i) Żurawel Tadeusz
Rada Miejska VIII kadencji obradując na 4 sesjach Rady podjęła ogółem 31 uchwał,
w sprawach dotyczących:
− zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Oleszycach oraz wyboru
Wiceprzewodniczących Rady,
− powołania stałych komisji, ustalenia ich zakresów działania, wyboru przewodniczących
komisji stałych rady oraz ustalenia składu osobowego komisji,
− wyznaczenia dwóch dodatkowych przedstawicieli Gminy do Zgromadzenia Związku
Międzygminnego” Ziemia Lubaczowska w osobach:
o Maria Nieckarz,
o Wiesław Osuch,
− wyboru przedstawiciela Miasta i Gminy Oleszyce - radnego Wiesława Osucha w skład
Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie,
− wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia
stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności,
− zaciągnięcia zobowiązania (wykraczającego poza rok budżetowy, związanego z realizacją
projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami
ścieków wraz z zasilaniem energetycznym dla m. Stare Sioło i Lipina” (z utratą mocy
poprzedniego kwoty wskazanej w uchwale o zaciągnięciu zobowiązania),
− zmian w budżecie gminy, (4 uchwały),
− zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Oleszyce, (3 uchwały),
− dopłat do cen 1 m3 dostarczanej wody oraz odprowadzonych ścieków,
− wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów niezabudowanych w trybie przetargowym
położonych w Oleszycach (okres 5-ciu lat),
− upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady (wystawienia polecenia wyjazdu służbowego
dla Przewodniczącego Rady),
− wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 9-ciu lat w trybie bezprzetargowym
nieruchomości położonych w Oleszycach,
− wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Starym Siole – tryb
przetargowy,
− wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Zalesiu – tryb
przetargowy,
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− ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce,
− zmiany uchwały Nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności,
− wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy
Oleszyce położnego w budynku przy ul. Rynek 3 w Oleszycach,
− sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia
pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności
dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019-2023,
− określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych
wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
− wprowadzenia zmian do uchwały Rady Miejskiej z dnia 29.12.2017 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadań
publicznych,
− zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
− przeprowadzenie konsultacji społecznych celem zaopiniowania projektów uchwał
w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych.
Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce jest organem wykonawczym Gminy do którego zadań
należy m.in. wykonywanie Uchwał Rady Miejskiej. Realizując obowiązki nałożone przepisami
ustawy samorządowej Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce przy pomocy Urzędu Miasta
i Gminy realizował uchwały podjęte przez Radę Miejską w 2018 r. w sposób określony
uchwałami.

VII. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi
1. Współpraca z samorządem powiatowym i wojewódzkim
Gmina Oleszyce współpracuje z samorządem powiatowym i wojewódzkim przy realizacji
wspólnych inwestycji, leżących w interesie społecznym i gospodarczym gminy. Poniżej zostały
przedstawione zadania, dla realizacji których podpisano stosowne porozumienia/umowy (rok
2018).
− udzielenie dotacji w wysokości 230 000,00 zł dla Samorządu Województwa
Podkarpackiego na „Budowa chodnika – etap I przy drodze wojewódzkiej nr 865 Jarosław
– Oleszyce w miejscowości Zalesie” Samorząd Województwa po zrealizowaniu zadania
przesłał rozliczenie otrzymanej kwoty dotacji. Wartość zadania wg umowy: 392 000 zł, ze
środków Województwa 162 000 zł, ze środków Gminy Oleszyce 230 000,00 zł
− udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1553R Cewków-Stary Dzików-Oleszyce w km 15+75919+171” Powiat Lubaczowski złożył rozliczenie z otrzymanej dotacji.
Finansowanie realizacji zadania na terenie gminy Oleszyce:
środki z dotacji z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 945 871 zł,
środki Powiatu Lubaczowskiego 315 290,26 zł
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dotacja Gminy Stary Dzików 315 290,35 zł,
dotacja Gminy Oleszyce 315 290,35 zł.

2. Współpraca z samorządami gminnymi
W ramach współpracy pomiędzy gminami: Lubaczów, Horyniec, miasto Lubaczów
i Samorządem Województwa Podkarpackiego w ramach tzw. „Funduszu kolejowego”
wykonano „Przebudowę budynku po byłej stacji PKP w Oleszycach” - wartość zadania
100 000,00 zł. W ramach modernizacji budynku wykonano wymianę pokrycia dachowego,
przebudowano kominy, dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Na realizacje
zadania uzyskano dofinansowanie w kwocie 80 000 zł.

3. Związek Międzygminny „Ziemia Lubaczowska”
Związek Międzygminny Ziemia Lubaczowska tworzy osiem samorządów gminnych
położonych w powiecie lubaczowskim. Od 2016 roku jednostki te, poprzez działalność
w Związku, integrują i wspierają rozwój regionu, opierając się na zasobach przyrodniczych,
krajobrazowych, kulturowych oraz potencjale gospodarczym.
Zadaniem Związku jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju gospodarki, w tym turystyki,
w szczególności poprzez:
1) współpracę w celu przygotowywania i promocji wspólnej oferty inwestycyjnej,
2) tworzenie wspólnych produktów turystycznych,
3) budowę wspólnej marki i promocję regionu,
4) pozyskiwanie środków krajowych i zagranicznych na realizację wspólnych przedsięwzięć
w zakresie:
a) rozwoju infrastruktury turystycznej,
b) ochrony środowiska i działań proekologicznych,
c) wykorzystywania miejscowych zasobów naturalnych,
5) podejmowanie wspólnych działań na rzecz rozwoju kultury i tradycji regionalnych,
6) tworzenia miejsc pracy poprzez promowanie, wspieranie lub wdrażanie rozwiązań
ekonomii społecznej,
7) koordynowanie działań gmin – członków Związku w zakresie działania Związku.

4. Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”
Gmina Oleszyce od 10.06.2008 r. należy do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”. Stowarzyszenie to zostało wpisane do Krajowego Rejestru
Sądowego w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie w dniu 13.08.2008 r. Realizuje one zadania
w oparciu o Lokalną Strategię Rozwoju, a środki przyznawane są z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich Województwa Podkarpackiego. Realizowane zadania to: poprawa
infrastruktury gospodarczej, rozwój mikroprzedsiębiorstw, rozwój bazy turystycznej.
W roku 2018 gmina nie korzystała z środków stowarzyszenia LGD „Rozwój Ziemi
Lubaczowskiej”.
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VIII. Pozostałe obszary działalności Gminy
1. Oświata i edukacja
1. Stan organizacji i baza lokalowa
W roku szkolnym 2018/2019 Gmina Oleszyce była organem prowadzącym 5 szkół
podstawowych z oddziałami III kl gimnazjum przy Szkole Podstawowej w Oleszycach. Przy
każdej szkole jest zorganizowany oddział przedszkolny.
Szkoła Podstawowa w Oleszycach dysponuje halą sportową i salą gimnastyczną. Sala
gimnastyczna jest również przy Szkole Podstawowej w Starych Oleszycach. Przy każdej szkole
jest boisko sportowe i plac zabaw dla dzieci. Szkoły w Oleszycach i Starych Oleszycach
prowadzą stołówki szkolne, pozostałe szkoły wydają posiłki dostarczane w termosach.
Wszystkie szkoły prowadzone przez Gminę Oleszyce mają szerokopasmowy dostęp do
Internetu.
Tabela 4 Stan organizacji szkół podstawowych w roku 2018

Lp.

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5

Nazwa placówki

Ilość dzieci w SP
łącznie z
oddziałami
gimnazjalnymi
średnio w 2018 r.

Ilość oddziałów w
SP łącznie
z oddziałami
gimnazjalnymi
średnio w 2018 r.

Średnia ilość
uczniów
w oddziale
SP

21,47

18,25

6,70

12,13

7,80
3,20
2,20
2,99

7,00
4,89
3,48
24,85

1

13,67

2

23,00

1
1
1

15,00
12,00
7,33

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
392
w Oleszycach
Szkoła Podstawowa im. Gen. J. Kustronia
81,33
w Starych Oleszycach
Szkoła Podstawowa w Zalesiu
54,67
Szkoła Podstawowa w Futorach
15,67
Szkoła Podstawowa w Nowej Grobli
7,67
Samorządowe Przedszkole w Oleszycach
74,33
Oddziały zerowe przy szkołach
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
13,67
w Oleszycach
Szkoła Podstawowa im. Gen. J. Kustronia
46,00
w Starych Oleszycach
Szkoła Podstawowa w Zalesiu
15,00
Szkoła Podstawowa w Futorach
12,00
Szkoła Podstawowa w Nowej Grobli
7,33

W porównaniu z rokiem 2017 średnia wielkość oddziałów nie uległa znacznym różnicom.
Jedynie w dwóch szkołach nastąpił wyraźny spadek liczebności oddziałów w związku
z rozdzieleniem klas łączonych I i II i powstaniem oddzielnego oddziału kl I. Mała liczebność
klas wpływa korzystnie na komfort nauczania zarówno dla uczniów jak i nauczycieli, wiąże się
to jednak z dużym obciążeniem budżetu gminy.
Rok szkolny 2018/2019 był ostatnim rokiem wprowadzającym reformę ustroju szkolnego,
polegającą na stopniowym wygaszaniu gimnazjów oraz wprowadzeniem szkół podstawowych
ośmioletnich. W związku z powyższym wzrosła ilość oddziałów w szkołach podstawowych
(dochodzą klasy VIII).
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Ponadto w gminie w roku szkolny 2018/2019 funkcjonowało Samorządowe Przedszkole
w Oleszycach z 75 miejscami dla dzieci w 3 oddziałach. W związku z modernizacją
i rozbudową Przedszkola przy ul. Kustronia 2 w Oleszycach od dwóch lat przedszkole korzysta
z bazy lokalowej byłego gimnazjum przy ul. Mickiewicza 1 w Oleszycach.
Gmina otrzymuje dotacje rządową na każdego przedszkolaka w wieku 2,5-5 roku życia
natomiast na przedszkolaki w wieku 6 lat otrzymuje subwencje oświatową.
Dotacja przedszkolna za 2018 rok wyniosła 149 330 zł (tj.1370 zł na dziecko).
Pomimo tego, że obowiązek szkolny zaczyna się od 7 roku życia, naukę w szkole podstawowej
można podjąć w wieku 6 lat, pod warunkiem rocznego przygotowania przedszkolnego lub
opinii wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczna o gotowości szkolnej dziecka.
Subwencja oświatowa w roku 2018 wyniosła 5 667 546 zł.
W szkołach prowadzonych przez gminę naukę pobierali także uczniowie z orzeczeniami
o potrzebie kształcenia specjalnego. Powodowało to dodatkowe obowiązki nauczycieli i co się
z tym wiąże, dodatkowe koszty w budżecie gminy.
Gmina otrzymała w rok 2018 zwiększoną subwencję oświatową w wysokości 525 429 zł na
uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. Baza do działalności oświatowej
Placówki oświatowe prowadzone przez Gminę funkcjonują w 7 budynkach komunalnych.
Stan bazy lokalowej obrazuje tabela Nr 5, a bazę urządzeń rekreacyjno-sportowych tabela Nr 6.
Tereny sportowe przy szkołach Oleszyce i Stare Oleszyce zapewniają uczniom dobre warunki
w zakresie kultury fizycznej i rekreacji przy pozostałych szkołach wymagają większych
nakładów finansowych.
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Tabela 5 Stan bazy lokalowej oświaty w 2018 r.

L.p.

Placówka

Ilość sal
lekcyjnych

Pracownie
przedmiotowe

Pracownie
komputerowe

Biblioteki

Gabinety
Sale
Hale sportowe higienistki
gimnastyczne
szkolnej

Stołówki Jadalnie

Świetlice
szkolne

1

Szkoła Podstawowa
w Oleszycach

27

4

4

2

1

1

1

1

1

2

2

Szkoła Podstawowa
w Starych Oleszycach

7

0

1

1

1

0

1

1

1

1

3

Szkoła Podstawowa
w Zalesiu

7

2

2

1

0

0

1

0

1

1

4

Szkoła Podstawowa
w Futorach

2

0

1

1

0

0

1

0

1

1

5

Szkoła Podstawowa
w Nowej Grobli

2

0

1

1

0

0

1

0

1

0

6

Samorządowe Przedszkole
w Oleszycach

3

0

0

0

0

1

1

1

0

Tabela 6 Urządzenia rekreacyjno-sportowe

L.p.

1
2
3
4
5
6

Placówka

Szkoła Podstawowa w Oleszycach
Szkoła Podstawowa w Starych
Oleszycach
Szkoła Podstawowa w Zalesiu
Szkoła Podstawowa w Futorach
Szkoła Podstawowa w Nowej
Grobli
Samorządowe Przedszkole
w Oleszycach

Boisko
wielofunkcyjne

Boisko do piłki
nożnej

Boisko do piłki
siatkowej

Boisko do piłki
ręcznej

Skocznia
w dal

Bieżnia

Plac zabaw

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

2

0
0

1
1

1
1

1
0

1
1

1
0

1
1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Istotną informacją obrazującą dbałość gminy o stan oświaty jest wysokość środków z budżetu
gminy uzupełniających subwencję oświatową, tabela Nr 7.
Tabela 7 Wysokość środków z budżetu uzupełniających subwencję oświatową

Dotacja
przedszkolna
i celowa

Razem
subwencja
oświatowa
i dotacje

1

2

3

4

5

6

5 677 546

230 080,37

5 907 626,37

9 005 634

3 098 007,63

34,40

Ostateczna kwota
subwencji oświatowej
na 2018 r.

Wykonanie planu
Dopłata do
finansowego łącznie wydatków na
z dokształcaniem
oświatę ze
i CUW
środków gminy

%
dopłaty

Wykazane w kolumnie 4 tabeli Nr 7 kwoty stanowią sumę poniesionych przez gminę środków
na przedszkole, szkoły podstawowe, a także koszty związane z prowadzeniem specjalnej
organizacji nauki dla uczniów posiadających orzeczenia wydane przez poradnie
psychologiczno-pedagogiczne i dowozu uczniów do szkół. Są w to też wliczone koszty
związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli, jak również organizacją świetlic
szkolnych, a także pozostałą działalnością związaną z prowadzeniem oświaty (CUW).
Udział środków gminy w wydatkach na oświatę za rok 2018 wyniósł 3 098 007,63 zł.
Od kilku lat do obowiązków gminy należy ubieganie się o środki na zakup podręczników,
materiałów ćwiczeniowych oraz edukacyjnych. Na ten cel otrzymano w 2018 roku dotację
w wysokości 60 213 zł. W 2018 nasze szkoły otrzymały również dofinansowanie z Rządowego
programu ,,Narodowy program rozwoju czytelnictwa'' w wysokości 20 960 zł Dzięki
programowi biblioteki szkolne mogły uzupełnić swoje księgozbiory.
Gmina Oleszyce we wrześniu 2018 roku przystąpiła do realizacji projektu „Nowe
technologie i kompetencje w szkołach Miasta i Gminy Oleszyce. Kształtujemy zaplecze
dla nowoczesnej gospodarki regionu”. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020; Osi priorytetowej IX Jakość edukacji
i kompetencji w regionie; Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego. Projekt jest
realizowany od 1 września 2018 roku do 29 lutego 2020 roku. Celem projektu jest wzrost
kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych,
języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwijanie
indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
a także wzrost kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego, w szczególności w zakresie
wykorzystania TIK w nauczaniu. Wsparciem objęci będą nauczyciele oraz uczniowie czterech
szkół: Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Oleszycach, Szkoły Podstawowej im. gen.
Józefa Kustronia w Starych Oleszycach, Szkoły Podstawowej w Zalesiu i Szkoły Podstawowej
w Futorach. W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania: szkolenia
doskonalące dla nauczycieli kształcenia ogólnego, w tym nauczycieli przedmiotów
przyrodniczych; zajęcia dodatkowe dla uczniów ww. szkół; wyposażenie/doposażenie szkół
w narzędzia i sprzęt TIK oraz szkolnych pracowni do nauczania przedmiotów przyrodniczych
w pomoce dydaktyczne.
Całkowita wartość projektu: 1 049 055,42 zł Łączne dofinansowanie projektu: 996 208,40 zł.
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3. Kadra i system doskonalenia zawodowego
W roku 2018 w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Oleszyce pracowało
86,65 nauczycieli oraz 29,25 pracowników administracji i obsługi. Stan zatrudnienia
w poszczególnych placówkach obrazuje tabela Nr 8.
Tabela 8 Zatrudnienie w placówkach oświatowych w roku 2018

Zatrudnienie w tym:
nauczyciele

Wyszczególnienie
1.

pozostali

etaty

osoby

etaty

osoby

5,32

8

5

5

5,32

8

5

5

Samorządowe Przedszkole w Oleszycach
Razem

2.

Szkoła Podstawowa Oleszyce

44,11

46

14,50

15

3.

Szkoła Podstawowa w Starych Oleszycach

15,02

23

5,75

7

4.

Szkoła Podstawowa w Zalesiu

12,42

16

2

3

5

Szkoła Podstawowa w Futorach

4,90

7

1

1

6.

Szkoła Podstawowa w Nowej Grobli

4,88

8

1

2

Razem

81,33

101

24,25

28

Ogółem

86,65

109

29,25

33

Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania w roku 2018, zgodnie z wymogami
prawa i potrzebami poczyniono nakłady w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Nakłady na dokształcanie i doskonalenie zawodowe w roku 2018 przedstawia tabela nr 9.
Tabela 9 Nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku 2018

L.p.
1
2
3

Wyszczególnienie
Szkoły podstawowe
Przedszkole
razem

Plan w zł
17330
2548
19878

Wykonanie w zł
15595
2543
18138

System doskonalenia i dokształcania nauczycieli spowodował, że większość nauczycieli
posiada kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów, dlatego też posiadane
środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli zostały przeznaczone głównie na opłacenie
kursów instruktorskich, warsztatów i szkoleń rad pedagogicznych.
Efektem podejmowanych działań, oraz właściwej polityki kadrowej jest niewątpliwie aktualna
bardzo dobra struktura w zakresie poziomu wykształcenia nauczycieli, co obrazuje tabela nr 10
oraz szeroki „wachlarz” form i metod pracy nauczycieli.
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Tabela 10 Poziom wykształcenia nauczycieli w 2018 r.

Poziom wykształcenia (w osobach)
WMPP*

WM bez PP, WSZ WSZ bez PP, Kolegia
z PP**
Nauczycielskie ***

Pozostałe
kwalifikacje

Razem

2018

2018

2018

2018

2018

P

3,32

2,00

0

0

5,32

SP

80,33

0

1

0

81,33

Razem

83,65

2,00

1,00

0

86,65

* - wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym,
** - wyższe magisterskie bez przygotowania pedagogicznego, wyższe studnia zawodowe z przygotowaniem
pedagogicznym,
*** - wyższe studnia zawodowe bez przygotowania pedagogicznego, Kolegia Nauczycielskie.

System doskonalenia zawodowego wśród nauczycieli pośrednio wspierany był przez
obowiązujący system awansów zawodowych. Stan w zakresie posiadanych stopni awansu
zawodowego nauczycieli w roku 2018 obrazuje tabela nr 11.
Tabela 11 Stopnie awansu zawodowego nauczycieli

Stopień awansu zawodowego (w osobach)
Stażysta

Kontraktowy

Mianowany

Dyplomowany

Razem

P*

0,10

1,00

2,11

2,11

5,32

SP**

3,62

9,19

10,25

58,27

81,33

Razem

3,72

10,19

12,36

60,38

86,65

* - przedszkole,
** - szkoły podstawowe,

4. Poziom nauczania
Miernikiem nauczania w gimnazjum jest egzamin gimnazjalny, a także ocena edukacyjnej
wartości dodanej, czyli wykorzystania wyników egzaminu gimnazjalnego do oceny efektów
nauczania każdego przy uwzględnieniu jego uwarunkowań indywidualnych, takich jak
zdolności i uprzednie osiągnięcia szkolne, uwarunkowań społecznych wynikających z kapitału
kulturowego i społecznego czy wpływu grupy rówieśniczej, a także uwarunkowań szkolnych
takich jak kwalifikacje i zaangażowanie nauczycieli, metody nauczania czy warunki nauczania.
Tabela nr 12 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku 2018 (w % ).
Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/2018
Egzamin w roku szkolnym 2017/2018 przeprowadzony został po raz siedemnasty, (w części
językowej po raz dziewiąty) W roku szklonym 2017/2018 do egzaminu przystąpiło 54 uczniów
z czego 53 zdawało arkusz standardowy/podstawowy A1, a 1 (jeden uczeń) arkusz
dostosowany do własnych możliwości, arkusz A8 (niepełnosprawność intelektualna w stopniu
lekkim). W części językowej 3 (trzech uczniów) zadeklarowało chęć pisania egzaminu z języka
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niemieckiego – poziom podstawowy (uczeń deklaruje jaki język obcy będzie zdawał z języków
uczonych w szkole).
Egzamin gimnazjalny - składał się z trzech części: humanistycznej (język polski – czas
trwania 120 minut, historia i wiedza o społeczeństwie – 60 minut) matematyczno-przyrodniczej
(przedmioty przyrodnicze: chemia, biologia, fizyka, geografia – 60 minut; matematyka – 120
minut) i części dotyczącej języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy – 60 minut
i rozszerzony - język angielski – 90 minut lub podstawowy – język niemiecki – 60 minut).
Przeprowadzany jest w trzeciej klasie gimnazjum w ostatnich tygodniach kwietnia danego roku
szkolnego. Obejmował wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych
w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów
nauczanych w trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych. Przystąpienie do egzaminu jest
warunkiem ukończenia gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający
powinien uzyskać, egzaminu nie można nie zdać.
Na egzamin uczeń przynosi tylko przedmioty do pisania i linijkę (czarny długopis, pióro), nie
może korzystać z żadnych urządzeń elektronicznych, każdy zajmuje oddzielny stolik i pracuje
przy zespole nadzorującym, składającym się a z nauczycieli danej szkoły oraz jednego
przedstawiciela z szkoły ościennej.
Egzamin ma formę pisemną, arkusze dostarcza komisja egzaminacyjna, wszyscy uczniowie
w całej Polsce pracują na takim samym arkuszu.
Wynik egzaminu odgrywa znaczącą rolę przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.
Szkoły ponadgimnazjalne, ustalając progi dostania się do szkół biorą pod uwagę wynik
egzaminu z części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej, językowej – poziom
podstawowy.
Wyniki egzaminu uczniowie otrzymują w procentach oraz w centylach.
• Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które zdający
zdobył za zadania mierzące wiadomości i umiejętności z danego zakresu.
• Wynik centylowy to odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej),
którzy uzyskali z danego zakresu wynik taki sam lub niższy niż zdający.
Ponadto szkoły otrzymują również informację w skali staninowej (ustalanej każdego roku na
podstawie ogólnego wyniku).

Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
42

Raport o stanie Miasta i Gminy Oleszyce 2018 r.
Tabela 12 Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego – szkoła rok 2017/2018

Klasa A
Klasa B
Klasa C
Szkoła
Gmina
Powiat
Województwo

Część humanistyczna
Część matematyczno-przyrodnicza
Historia i wiedza o
Przedmioty
Język polski
Matematyka
społeczeństwie
przyrodnicze
Pkt
%
Pkt
%
Pkt
%
Pkt
%
32
100
32
100
29
100
28
100
18,9
59,0
18,1 56,4
12,4 42,6
13,5
48,3
16,6
52,0
15,8 49,5
14,3 49,2
14,1
50,2
23,8
74,4
22,2 69,3
19,1 65,9
16,3
58,3
19,6
61,2
18,5 57,9
15,1 52,2
14,6
52,1
19,6
61,2
18,5 57,9
15,1 52,2
14,6
52,1
21,3
66,6
18,6 58,0
14,4 49,5
15,2
54,3
22,4
70,0
19,3 60,2
15,5 53,5
15,9
56,9

Język angielski
poziom podstawowy
Pkt
%
40
100
17,8
44,4
17,8
44,4
24,3
60,6
19,9
49,7
19,9
49,7
24,0
60,1
26,6
66,6

Języki obce
Język angielski poziom
rozszerzony
Pkt
%
40
100
9,4
23,6
9,4
23,4
16,3
40,6
11,6
29,1
11,6
29,1
17,3
43,2
19,8
49,5

Język niemiecki
poziom podstawowy
Pkt
%
40
100
17,0
42,5
27,0
67,5
23,7
59,2
23,7
59,2
22,6
56,4
20,1
50,3

Tabela 13 Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego – szkoła TYP wymagań – dla upośledzonego w st. lekkim

Część humanistyczna
Język polski
Pkt
32
Klasa A
Klasa B
Klasa C
Szkoła
Gmina
Powiat
Województwo

25,0
25,0
25,0
18,8
19,6

%
100
78,1
78,1
78,1
58,6
61,2

Część matematyczno-przyrodnicza

Historia i wiedza o
społeczeństwie
Pkt
32
23,0
23,0
23,0
20,3
22,0

%
100
71,9
71,9
71,9
63,3
68,8

Matematyka
Pkt
29
9,0
9,0
9,0
11,1
13,1

%
100
31,0
31,0
31,0
38,2
45,2

Przedmioty
przyrodnicze
Pkt
28
16,0
16,0
16,0
16,1
16,9

%
100
57,1
57,1
57,1
57,4
60,2

Języki obce
Język angielski poziom
podstawowy
Pkt
40
27,0
27,0
27,0
21,9
24,4

%
100
67,5
67,5
67,5
54,8
61,1
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Wyniki egzaminu w staninach rozbite na poszczególne części:
1. Część humanistyczna:
Język polski - stanin - 4
Historia – stanin – 5
2. Część matematyczno-przyrodnicza:
Matematyka - stanin - 5
Przedmioty przyrodnicze - stanin – 5.
3. W części językowej:
Język angielski poziom podstawowy - stanin– 3
Język niemiecki poziom podstawowy - stanin– 7
5. Sukcesy uczniów
Rok 2018 był kolejnym, w którym uczniowie szkół naszej gminy osiągali sukcesy w różnych
dziedzinach życia szkolnego. Wielu uczniów uczestniczyło w różnych konkursach. W każdej
z placówek można zaobserwować różnorodność dziedzin, w których uczniowie osiągają
sukcesy - od konkursów przedmiotowych, przez plastyczne, muzyczne. Świadczy to o dużym
zaangażowaniu samych uczniów, a także nauczycieli przygotowujących do
współzawodnictwa.
Szkoła Podstawowa w Oleszycach
Tabela 14 Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2017/2018

Nazwa konkursu

Zdobyte
nagrody/miejsca/wyróżnienia
Etap gminny

Konkurs recytatorski w parach z podziałem na role

„Mam talent”

Kategoria klas I –III:
I, II miejsce, wyróżnienia,
Kategoria klas IV-VII:
I miejsce ex aequo, III miejsce,
Kategoria gimnazjum:
I, II miejsce.
Kategoria klas I-III
I miejsce
Kategoria klas IV – VII
I miejsce
I, II, III miejsce
I, II miejsce
I miejsce

Gminny świąteczny konkurs plastyczny
Gminny konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną
Gminny konkurs matematyczny „Matematyka jest OK.”
Etap powiatowy
Powiatowy konkurs „Wiem wszystko o mojej miejscowości” – I, III miejsce, wyróżnienie
historyczno-literacki
Powiatowy konkurs „Wiem wszystko o mojej miejscowości” – wyróżnienie
plastyczny
Powiatowy konkurs historyczny „Autorytet mojego regionu, I, III miejsce
autorytet mojego kraju …”
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Konkurs recytatorski powiatu lubaczowskiego - „Co nam
wiosną w duszy gra”
Konkurs plastyczny pn. „Bezpieczne wakacje 2017”
Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla Gimnazjum
Konkurs literacko-plastyczny "Napiszmy razem książkę o tym
jak żyć mądrze i zdrowo"
Powiatowy Konkurs Recytatorski „Looking for talents”
Szkolne Prezentacja Artystyczne
VII Konfrontacja Amatorskich Zespołów Tanecznych
Etap rejonowy
Turniej Mikołajkowy w szachach drużynowych
Regionalny konkurs plastyczny „Wielkanocne tradycje”
Konkurs Poetycko-Literacki „Idźmy naprzód z nadzieją”
z okazji Jubileuszu 10- lecia Zamojsko- Lubaczowskiej
Rodziny Szkół im. Jana Pawła II
Ogólnopolski Konkurs o bł. Karolinie Kózce i św. Stanisławie
Kostce
Podkarpacki Konkurs „Literatura i dzieci – Niezwykłe
opowieści”
Etap wojewódzki
III Wojewódzki Konkurs „List do świętego Mikołaja”
Konkurs Diecezjalny „Święty Janie Pawle II- pamiętamy”
Diecezjalny Konkurs Wiedzy o Biblii i Historii Kościoła
XXI Konkurs Wiedzy o Ojcu Świetnym Janie Pawle II
IX Wojewódzki Konkurs „A to Polska właśnie…”
Wojewódzki konkurs „Polska moja Ojczyzna. Wolna
i Niepodległa – 100 lecie odzyskania przez Polskę
niepodległości”
II edycja wojewódzkiego konkursu historycznego „Od Unii
Lubelskiej do Unii Europejskiej”
Wojewódzki Przegląd Zespołów Szkolnych „O Gęsie Pióro”
Etap ogólnopolski
VI Ogólnopolski Konkurs recytatorski Poezji Karola Wojtyły
i o Janie Pawle II
Ogólnopolski konkurs – ilustracja do książki Adama Bahdaja
Ogólnopolska Olimpiada o Janie Pawle II
Ogólnopolskie Dyktando Szkolne
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”
Mistrz Pięknego Czytania

III miejsce
II miejsce
IV miejsce drużynowo
Publikacja prac 9 uczniów
w książce
II, III miejsce, dwa wyróżnienia
wyróżnienia i nominacja
III miejsce
I, III miejsce
wyróżnienie
III główne nagrody

Tytuł finalisty, wyróżnienia
wyróżnienie

wyróżnienie
II nagroda i wyróżnienie
finalista
I, III miejsce
wyróżnienie
II miejsce

4 finalistów
nagroda główna
dwa I miejsca w kategorii klas I-III
i IV-VIII
Wyróżnienie
3 laureatów
4 laureatów i wyróżnienie
Wyróżnienia
I, II, III miejsce

Etap międzynarodowy
Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Powróćmy, jak za
I miejsce
dawnych lat w zaczarowany bajek świat”
Talenty powiatu lubaczowskiego (talenty, statuetki przyznawane są szkole i uczniom za osiągniecia)
Dwa razy „Brązowy talent” w klasyfikacji zespołowej
Kategoria artysta
programu
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„Srebrny talent” w klasyfikacji zespołowej programu
Kategoria artysta
Cztery razy „Złoty talent” w klasyfikacji zespołowej programu Kategoria sportowiec
Cztery razy „Srebrny talent” w klasyfikacji zespołowej
Kategoria sportowiec
programu „
Cztery razy „Brązowy talent” w klasyfikacji zespołowej
Kategoria sportowiec
programu
„Srebrny talent” w klasyfikacji zespołowej programu
Kategoria społecznik
12 uczniów otrzymało „Młody talent” w klasyfikacji indywidualnej programu
W kategorii naukowiec: 3 uczniów otrzymało „Srebrny talent”, 6 uczniów otrzymało „Brązowy
talent”
W kategorii artysta: 1 uczeń otrzymał „Złoty talent”, 5 uczniów otrzymało „srebrny talent”, 4 uczniów
„Brązowy talent”
W kategorii sportowiec: 5 uczniów otrzymało „Złoty talent”, 5 uczniów „Srebrny talent”, 2 uczniów
„Brązowy talent”
W kategorii społecznik: 4 uczniów otrzymało „Srebrny talent”, 2 uczniów „Brązowy talent”
Udział uczniów wraz z pocztem sztandarowym w patriotycznych uroczystościach gminnych
(czynne włączanie się w organizację)
Gminne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Oprawa mszy świętej,
prowadzenie uroczystości,
Gminne obchody rocznicy Bitwy pod Oleszycami
montaże słowno-muzyczne
Gminne obchody Święta Niepodległości
Oprawa mszy świętej,
prowadzenie uroczystości,
montaże słowno-muzyczne,
koncert pieśni patriotycznych
Święto Sybiraka
Montaże słowno-muzyczne
Działalność charytatywna (szkolny wolontariat)
Świąteczne zbiórki żywności „Tak pomagam”
Zbiórka makulatury, zużytych baterii
Zbiórka nakrętek dla osób z niepełnosprawnościami
Włączenie się w pracę lokalnego komitetu „Sprawność dla - kiermasze ciast, kartek
Bogdana i Mateusza”
okolicznościowych,
- koncert charytatywny,
- dyskoteki charytatywne,
- zbiórki pieniędzy.
Zbiórka pieniędzy na rzecz Hospicjum dla dzieci w Rzeszowie
Projekty ogólnopolskie
Szklanka mleka
Owoce i warzywa w szkole
Nie pal przy mnie proszę!
Czyste powietrze wokół nas
Bieg po zdrowie
Znajdź właściwe rozwiązanie
Trzymaj formę!
Tabela 15 Zestawienie osiągnieć w zawodach sportowych rok 2018

l.p.

Nazwa konkursu

Rodzaj wyróżnienia
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

IDZ Sztafetowe Biegi Przełajowe - dziewczęta
IDZ Sztafetowe Biegi Przełajowe - chłopcy
IDZ w Unihokeju - chłopcy
IDZ w Unihokeju Powiat - dziewczęta
IDZ Finał Wojewódzki w Unihokeju - dziewczęta
Finał Wojewódzki w Unihokeju - chłopcy
IDZ w piłce ręcznej powiat - dziewczęta
IDZ w piłce ręcznej powiat - chłopcy
Turniej piłkarski „Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku”
- chłopcy
IMSZ – Indywidualne Mistrzostwa chłopcy Szymański
Dominik 1000 m
IMSZ Sztafetowe Biegi Przełajowe Powiat - dziewczęta
IMSZ Sztafetowe Biegi Przełajowe Rejonowe - dziewczęta
IMSZ Indywidualno-Drużynowe Biegi Przełajowe Powiat chłopcy
IMSZ Indywidualno-Drużynowe Biegi Przełajowe Powiat
dziewczęta
IDZ Indywidualno-Drużynowe Biegi Przełajowe Powiat chłopcy
IDZ Indywidualno-Drużynowe Biegi Przełajowe Rejon
chłopcy

17. IDZ Indywidualno-Drużynowe Biegi Przełajowe Powiat
dziewczęta kategoria klas III – IV
18. IMSZ - Szachy drużynowe - dziewczęta i chłopcy
19. IMSZ – tenis stołowy - chłopcy
20. IDZ XXV bieg im. Gen. Stanisława Dąbka - dziewczęta
i chłopcy
21. IMSZ XXV bieg im. Gen. Stanisława Dąbka - dziewczęta
i chłopcy
22. IDZ Bieg im. gen. J. Kustronia - dziewczęta i chłopcy
23. IMSZ Bieg im. gen. J. Kustronia - dziewczęta i chłopcy

VI miejsce
III miejsce
IV miejsce
I miejsce
III miejsce
VII miejsce
IV miejsce
IV miejsce
I miejsce, awans na finał
wojewódzki
II miejsce, awans na
Mistrzostwa Województwa
II miejsce
V miejsce
Indywidualnie II miejsce
I miejsce drużynowo
II miejsce drużynowo
I miejsce
II miejsce, awans na zawody
wojewódzkie,
II miejsce indywidualnie,
awans na zawody
wojewódzkie
miejsce II, awans na zawody
Rejonowe
II miejsce
udział
Uczniowie zajęli miejsca IIII
II miejsce w kategorii
Dziewcząt
III w kategorii Chłopców
I miejsce Drużynowo
I miejsce Drużynowo

IDZ – kategorie wiekowe klas 4-6 SP
IMSZ – kategoria wiekowa klasa 7 - 8 SP i klasa 3 Gimnazjum

Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Kustronia w Starych Oleszycach
Tabela 16 Sukcesy uczniów - Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Kustronia w Starych Oleszycach

Lp.
1.
2.

Zawody sportowe /konkursy
OTWP „Młodzież zapobiega pożarom” (etap gminny)
OTWP „Młodzież zapobiega pożarom” (etap powiatowy)
IMS mini piłka siatkowa chłopców (zawody powiatowe)

Liczba
uczestników
4
1
9

Zajęte miejsce
II miejsce, III miejsce
III miejsce
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3.
4.
5.
6.

7.

XII Turniej Szachowy Drużynowy
„Baw się razem z nami” (zawody gminne)
IMS trójbój lekkoatletyczny (zawody powiatowe)
XVII
Indywidualne
Mistrzostwa
Powiatu
Lubaczowskiego Szkół Podstawowych w warcabach 100
–polowych
VI Minimaraton Śladami Księcia Józefa Sapiehy

4
10
5
17

I miejsce
III miejsce
II miejsce

35

I miejsce, 2 x II
miejsce, III miejsce
II i III miejsce

Indywidualna LA chłopcy (zawody powiatowe)
4
Indywidualna LA dziewczęta (zawody powiatowe)
4
Indywidualna LA chłopcy (zawody wojewódzkie)
1
XXIX Bieg im. gen. Józefa Kustronia
9
Ogólnopolski konkurs plastyczny „Szlakiem polskich
2
wyróżnienia
legend”
13
Udział w Gminnym konkursie „Mam talent”
2
I i II miejsce
14
Udział w Gminnym Konkurs poezji patriotycznej
2
wyróżnienia
15
III Turniej Warcabowy o Złoty Liść Dębu
3
dwa 5 i 7 miejsce
16
Młodzieżowe Mistrzostwa Świata (Gomel – Białoruś)
1
21 miejsce
17.
Otwarte Mistrzostwa Powiatu Kraśnickiego
1
8 miejsce
18.
IV Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego seniorów
1
4 miejsce
i seniorek w grze błyskawicznej
19.
Drużynowe Mistrzostwa Szkół Powiatu Lubaczowskiego
2 drużyny
Udział reprezentacji uczniów wraz z pocztem sztandarowym w uroczystościach gminnych
1.
Gminne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
2.
Gminne obchody rocznicy Bitwy pod Oleszycami
3.
Gminne obchody Święta Niepodległości
Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu
1. Przygotowanie Szlachetnej Paczki
2. Zbiórka dla Bogdana i Mateusza – włączenie do akcji gminnej i zbiórka w szkole
Szkoła uczestniczy w ogólnopolskich programach
1.
Szklanka mleka
2.
Owoce i warzywa w szkole
3.
Czyste powietrze wokół nas – profilaktyczny
4.
Bieg po zdrowie - profilaktyczny
5.
Nie pal przy mnie proszę - profilaktyczny
Zajęcia rozwijające
1.
Kółko taneczne 2 grupy
2.
Kółko warcabowe 2 grupy
3.
SKS – 2 grupy
8.
9.
10.
11.
12

Szkoła Podstawowa w Zalesiu
− IV miejsce Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowym chłopców,
− IV miejsce Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowym dziewcząt,
− II i III miejsce w gminnym konkursie matematycznym "Matematyka jest OK",
− I miejsce w III Turnieju Piłki Nożnej im. Jerzego Mozola w kat. kl. I – III,
− III miejsce w III Turnieju Piłki Nożnej im. Jerzego Mozola w kat. kl. IV – VIII,
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− Srebrny Talent w kat. zespołowej SPORTOWIEC w X edycji programu Talent
Powiatu Lubaczowskiego,
− trzy Brązowe Talenty w kat. zespołowej SPORTOWIEC w X edycji programu Talent
Powiatu Lubaczowskiego,
− Brązowy Talent w kat. zespołowej SPOŁECZNIK w X edycji programu Talent
Powiatu Lubaczowskiego,
− Brązowy Talent w kat. indywidualnej ARTYSTA w X edycji programu Talent
Powiatu Lubaczowskiego,
− 4 osoby MŁODY TALENT w X edycji programu Talent Powiatu Lubaczowskiego,
− III miejsce w I Gminnym Konkursie Recytatorskim Poezji Patriotycznej,
− II miejsce w Gminnym Konkursie Plastycznym "NASZA NIEPODLEGŁA",
− III miejsce w Gminnym Konkursie Plastycznym "NASZA NIEPODLEGŁA".
Szkoła Podstawowa w Futorach
Tabela 17 Sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej w Futorach w roku 2018

Lp.

1
2

Nazwa i zasięg konkursu

termin

zasięg gminny
XIX edycja Turnieju „Z podwórka na 31 październik
Stadion o Puchar Tymbarku”
VI Mini maraton Śladami Księcia Józefa 19 czerwca
Sapiehy w Oleszycach.

3

Palma Wielkanocną 2018 r

4

VII gminny konkurs recytatorski z 20 marca
podziałem na role

5

"Baw się razem z nami"-konkurs 25 kwietnia
sportowy
III Memoriał im. Jerzego Mozola w piłce 13 czerwiec
nożnej kategorii klas 1-3
„MAM TALENT”
28 września
zasięg powiatowy
XIV Przegląd Scenicznej Twórczości
13 kwietnia
Dziecięcej „Szkolne Prezentacje
Artystyczne”
XXIII Dziecięcy Konkurs Recytatorski
26 marca 2018
Powiatu Lubaczowskiego ''Co nam
wiosną w duszy gra...''.
zasięg rejonowy
Podkarpackiego Konkursu „Literatura i
14 listopada
dzieci– Niezwykłe opowieści” Przemyśl

6
7
1

2

1

22 marca

Zdobyte miejsce

III miejsce dziewczynki z kl. III i II
w kategorii dziewczynek:
I, II miejsce - kl. II
kategorii chłopców:
I miejsce –kl. II
Wyróżnienie dla Oddziału
Przedszkolnego
I miejsce – 2 uczniów z klasy II
III miejsce- 2 uczniów z klasy III
wyróżnienie-2 uczniów z klasy I
IV miejsce
IV miejsce
II miejsce uczniowie z kl. III
Wyróżnienie dla grupy
Wyróżnienie za rolę dla ucznia kl. I
Wyróżnienie dla ucznia kl. II

I miejsce- uczniowie z kl. I-III i „0”
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1

1
2

1

zasięg wojewódzki
grudzień

Konkursu: Literatura i Dzieci –
Niezwykłe Opowieści - Rzeszów
zasięg międzynarodowy
Kangur matematyczny
marzec
Konkurs plastyczny” Powróćmy jak za 19 listopad
dawnych lat w zaczarowany bajek świat”
zasięg szkolny
konkurs recytatorski „W kręgi literatury 28 luty
pięknej”

2

Szkolny konkurs Kolęd i Pastorałek

18grudzień

3

Konkurs czytelniczy

czerwiec

4

Mistrz tabliczki mnożenia

1

2
3
4

1

2
3
4
5
6
7
8

czerwiec
Akcje charytatywne
zbierania nakrętek na rzecz dzieci
Cały rok
niepełnosprawnych, hospicjum
dziecięcego w Rzeszowie
Jak mądrze dokarmiać ptaki –
15 luty
przygotowywanie pokarmu
Makulatura „Na studnię w Sudanie”
październik
Akcje ekologiczne – zbieranie zużytych cały rok
baterii
Projekty ogólnopolskie
„Tworzymy, piszemy, wysyłamy ….
organizator, autor i główny koordynator
projektu - Nauczyciel SP. Futory
Olimpusek - konkurs z j. angielskiego
X edycja „Akademia Bezpiecznego
Puchatka”
Udział w Ogólnopolskim Dniu głośnego
czytania
„Mały Miś w świecie wielkiej
literatury”
Program WOŚP „Ratujemy i uczymy
ratować”
Niesamowity świat higieny jamy ustnej”
Zbieraj baterie i telefony

II miejsce, I miejsce Nagroda główna
od Jury Dziecięcego
Wyróżnienie- uczeń kl. III

I, II, III miejsce -3 dzieci z Oddziału
Przedszkolnego
W kategorii klas I-III:
I miejsce-uczeń kl. II i III
II miejsce- uczeń i uczennica kl. III
III miejsce- uczeń i uczennica z kl. I
I miejsce: dziecko z „0”, uczennica z
kl. III
II miejsce:, uczennica z kl. I i II
III miejsce : uczennica kl. I i III
I miejsce – uczennica kl. II
II miejsce – uczeń kl. III
III miejsce, uczennica kl. III
I, II, III miejsce uczniowie z kl. III

Udział biorą wszyscy uczniowie

13 czerwiec

Certyfikat dla klas II i III klasy

listopad
grudzień

Dyplomy – uczniowie kl. II i III
Dyplomy dla uczniów kl. I

Cały rok

Udział biorą dzieci z oddziału
przedszkolnego
Certyfikaty dla uczniów kl. I-III
Udział biorą wszyscy uczniowie
Dzieci z Oddziału Przedszkolnego
Udział biorą wszyscy uczniowie

Cały rok
Cały rok
Cały rok
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Samorządowe Przedszkole w Oleszycach
Konkursy na szczeblu powiatowym wojewódzkim, ogólnopolskim
1. Powiatowy Konkurs Plastyczny „Łowiectwo w moich oczach” – zajęcie I miejsca
i wyróżnienia.
2. Udział w Ogólnopolskim konkursie dla przedszkoli na symbol odblasku z okazji
Ogólnopolskiego Dnia Odblasków - udział w II etapie konkursu na szczeblu Komendy
wojewódzkiej.
3. Nagroda główna w ogólnopolskim konkursie plastycznym z okazji 15-lecia
wydawnictwa Prawniczego Oficyna mm – nagroda wycieczka do Zatoru – zwiedzanie
Parku św. Mikołaja.
4. Konkurs Palma Wielkanocna – nagroda główna w kategorii Przedszkola.
5. Zdobycie Pucharu Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce za kolejne 3 zwycięstwa
w Oleszyckiej Piłkarskiej Przedszkoliadzie.
Udział w projektach i programach edukacyjnych
1. Ogólnopolski projekt czytelniczy „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”.
2. Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Piękna nasza Polska cała”.
3. Program Edukacyjny „Przedszkole Patriotów”.
4. Akcja „Rekord dla Niepodległej”.
5. Ogólnopolska Kampania Bohaterom - włącz historię! –upamiętnienie i uhonorowanie
uczestników Powstania Warszawskiego poprzez przesłanie wykonanych przez dzieci
kartek.
6. Ogólnopolski Program Edukacyjny dla Przedszkolaków -„Akademia Wyobraźni PlayDoh”.
Udział w programach edukacyjnych promujących zdrowe nawyki żywieniowe
1. „Mamo, tato wolę wodę!.
2. Kubusiowi Przyjaciele Natury.
3. Akademia Zdrowego Przedszkolaka.
4. Udział w IV edycji Akcji Laurka -„Mamo! tato! kochasz? Zbadaj się!.
Akcje charytatywne
1. Akcja „Pociąg dla Stasia”.
2. Zbiórka nakrętek dla Sandry.
3. Zbiórka makulatury.
4. Zbiórka zużytych baterii.
Współpraca z instytucjami i organizacjami - wycieczki
1. Policja – zajęcia otwarte dla dzieci.
2. Biblioteka – zajęcia otwarte dla dzieci.
3. Nadleśnictwo Oleszyce – zajęcia edukacyjne dla dzieci.
4. Nadleśnictwo Lubaczów – zajęcia edukacyjne - wycieczka.
5. Bank Spółdzielczy w Lubaczowie zajęcia edukacyjne – wycieczka.
6. Koło Gospodyń –wspólne gotowanie w ramach projektu „Piękna nasza Polska cała”.
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7. Piekarnia Oleszyce - zajęcia edukacyjne „Od ziarenka do bochenka”.
8. Załuże – Mini Zoo.
9. Zamość – Zoo.
6. Formy pracy wychowawczej, działalności profilaktycznej oraz bezpieczeństwo w szkole
Samorządowe Przedszkole w Oleszycach
1. Innowacje w działalności pracy przedszkola; Wprowadzenie do oferty przedszkolnej
zajęć rozwijających zainteresowania i umiejętności dzieci - zajęcia recytatorskologopedyczne, plastyczno-techniczne, język angielski dla dzieci młodszych.
2. Akcje o charakterze wychowawczym i profilaktycznym:
a. Zbiórka nakrętek,
b. Zbiórka baterii,
c. Zbiórka makulatury,
d. ,,Cała Polska Czyta Dzieciom’’,
3. Programy dotyczące zdrowego żywienia:
a. Program ,, Klub Zdrowego Przedszkolaka’’.
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Oleszycach
1. Programy realizowane na terenie szkoły mające wpływ na bezpieczeństwo uczniów:
a. Bezpieczna droga do szkoły,
b. Bezpieczne ferie,
c. Akademia Bezpiecznego Puchatka.
2. Akcje o charakterze wychowawczym i profilaktycznym:
a. ,,Dbam o swoje bezpieczeństwo na drodze,
b. ABC dobrego zachowania,
c. Zbiórka nakrętek, zużytych baterii, tuszy i tonerów,
d. Szlachetna Paczka.
3. Programy dotyczące zdrowego żywienia:
a. Owoce i warzywa w szkole,
b. Mleko w szkole.
7. Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół.
W roku szkolnym 2017/2018 realizowano szereg zadań wynikających z ustawowych
obowiązków gminy na rzecz uczniów i szkół. Najważniejszym zrealizowanym zadaniem
gminy było zabezpieczenie na odpowiednim poziomie przedszkolu i szkołom prowadzonym
przez gminę środków finansowych na prowadzenie działalności, w tym na wynagrodzenia
pracowników i eksploatację budynków komunalnych, a także środków finansowych na bieżącą
działalność oświatowo–wychowawczą.
7.1. Dowozy do szkół.
Prawo oświatowe nakłada na gminę obowiązek bezpłatnego transportu dzieci do szkół, jeżeli
ich droga przekracza 3 km (dotyczy uczniów klas I-IV) oraz 4 km (uczniowie V-VIII).
Dodatkowo gmina ma obowiązek zapewnić bezpłatny dowóz uczniom posiadającym
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – może to zrobić poprzez organizację własnego
transportu lub poprzez zwrot kosztów przejazdu ucznia, wówczas gmina zawiera umowy
z rodzicami/opiekunami uprawnionych uczniów.
Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
52

Raport o stanie Miasta i Gminy Oleszyce 2018 r.
Tabela 18 Dowożenie uczniów do szkół w okresie od 1.01.2018 – 31.12.2018

Lp.

Ilość dzieci
niepełnosprawnych
11

1.
2.
3.
1.
2.

forma zwrotu kosztów dowożenia
Ryczałt na używanie
samochodu własnego
5 620

Koszty biletów

2
8
1
Przewoźnik PKS –
Gimbus –

Umowa z
przewoźnikiem
15 120
9 763

Dowożenie dzieci do szkół i gimnazjum
77 858
133 358

W związku z reformą ustroju szkolnego spada ilość uczniów korzystających z dowozu do
szkół, ponieważ największy odsetek dowożonych stanowili uczniowie gimnazjum Od września
2017 roku w gimnazjum nie prowadzono oddziałów klas I. więc liczba uczniów dowożonych
zmniejszyła się. Natomiast z roku na rok zwiększa się ilość dzieci uprawnionych do dowozu
w związku z posiadaniem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia
o niepełnosprawności. Gmina organizuje dowóz tych dzieci poprzez umowę z Zespołem
Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie środkiem transportu przystosowanym do przewozu
dzieci niepełnosprawnych, a także umowy z rodzicami na dowóz dzieci niepełnosprawnych
własnym środkiem transportu.
7.2 Pomoc materialna dla uczniów, stypendia socjalne
W przypadku pomocy materialnej dla uczniów dalej regulują ją przepisy ustawy o systemie
oświaty. Mocą zapisów art. 90 b i art. 90 m tej ustawy wspomagano uczniów w formie
stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie szkół
podstawowych ale także szkół ponadgimnazjalnych, którzy zamieszkują na terenie Gminy. Na
powyższe zadanie wykorzystywana jest dotacja z budżetu Wojewody.
Tabela 19 Stypendia szkolne w roku 2018

Lp.

I semestr

Wyszczególnienie

w tym
szkół podstawowych
odnoszących
1.
szkół
się do uczniów: ponadgimnazjalnych
2.
Nakłady finansowe (w zł)

Stypendium szkolne
II semestr
Ilość
kwota
wniosków

kwota

93

39 690,00

79

31 812,00

71 502,00

31

13 240,00

27

10 995,00

24 235,00

124

52 930,00

106

42 807,00

95 737,00

Lp.

Wyszczególnienie

Zasiłek szkolny

1.

Liczba wniosków

2

w tym
szkół podstawowych
odnoszących
szkół
się do uczniów:
ponadgimnazjalnych
2.
Nakłady finansowe (w zł)

Kwota za
cały rok
szkolny

Ilość
wniosków

1

620,00

1

620,00
1 240,00
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7.3 Zakup podręczników
W roku szkolny 2018/2019 gmina wnioskowała o udzielenie dotacji na zakup podręczników,
materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych. Na te cele pozyskano i rozliczono 60 213 zł.
8. Kontrole nadzoru pedagogicznego przeprowadzone w placówkach oświatowych
W roku szkolny 2018/2019 w placówkach oświatowych Gminy Oleszyce przeprowadzono
2 kontrole Kuratora Oświaty:
− 18 czerwca 2018 r. Kuratorium Oświaty w Rzeszowie - Kontrola planowa organizacji
kształcenia uczniów niepełnosprawnych - bez zaleceń,
− 11 września 2018 r. Kuratorium Oświaty w Rzeszowie - Kontrola doraźna - realizacja
przez dyrektora szkoły zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego oraz wykonywania
innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych - bez zaleceń.
9. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Zgodnie z art. 122 ustawy Prawo oświatowe pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi
pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje
dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:
1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba
zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia
przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie
przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania
określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.
Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika
wynosi:
1. w przypadku nauki zawodu - do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36
miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania
wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,
2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254 zł za każdy pełny
miesiąc kształcenia.
Dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na
miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji. W Gminie Oleszyce
w roku 2018 wypłacono sześciu pracodawcom kwotę 72 504,21 za kształcenie 9 młodocianych
pracowników.
9.1 Przyuczenie do wykonywania określonej pracy
Przeznaczone jest dla młodzieży uzupełniającej wykształcenie na poziomie gimnazjum oraz:
1. musi być poprzedzone zawarciem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
2. przygotowuje do pracy w charakterze robotnika wykwalifikowanego, posiadającego
określone umiejętności,
3. w ramach OHP może trwać do 22 miesięcy, ale nie dłużej niż do ukończenia nauki
w gimnazjum,
4. kończy się egzaminem sprawdzającym, organizowanym przez pracodawcę,
5. młodocianemu odbywającemu przyuczenie przysługuje wynagrodzenie (nie mniej niż
4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej).
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9.2 Nauka zawodu
Przeznaczona jest dla absolwentów gimnazjum, uzupełniających wykształcenie na poziomie
zasadniczej szkoły zawodowej, lub w formie rzemieślniczej nauki zawodu oraz:
1. musi być poprzedzona zawarciem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
2. nauka zawodu trwa 36 miesięcy,
3. dopuszczalne jest zatrudnienie tylko przy pracach objętych programem nauki zawodu,
4. nauka zawodu kończy się egzaminem na tytuł kwalifikacyjny,
5. w przypadku nieotrzymania promocji do następnej klasy (w ZSZ) lub nie ukończenia
szkoły z powodu niezłożenia egzaminu, pracodawca na wniosek młodocianego może
przedłużyć czas trwania nauki zawodu o 12 miesięcy (w celu dokończenia nauki
w szkole) lub o 6 miesięcy (w innych uzasadnionych przypadkach),
6. w czasie nauki zawodu młodocianemu przysługuje wynagrodzenie zgodnie z zasadą, że
im wyższa jest klasa tym większe wynagrodzenie (od minimum 4%
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w klasie I do
minimum 6 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej
w klasie III).
10. Podsumowanie
Finansowanie szkolnictwa jest jednym z zadań samorządu. W roku szkolnym 2017/2018
w przypadku naszej jednostki samorządu terytorialnego Gmina odpowiada za edukację od
przedszkola do klas gimnazjalnych szkoły podstawowej. W skali kraju wydatki na ucznia
szkoły podstawowej są zróżnicowane, na co ma wpływ sieć szkolna, która bezpośrednio
przekłada się na wielkość szkół i ilość oddziałów. Im większa szkoła i oddział, tym
w przeliczeniu na ucznia wydaje się mniej środków finansowych. W przypadku gmin wiejskich
na ucznia wydaje się jeszcze więcej, gdyż samorząd, mocą przepisów ustawy Karta
Nauczyciela obowiązany jest wypłacać nauczycielom zatrudnionych w szkołach specjalny
dodatek wiejski. Średni dla kraju koszt roku nauki jednego ucznia w szkole podstawowej to
8.160,00 zł. Utrzymanie szkół jest jednym z głównych wydatków samorządu. Jak podaje
Instytut Badań Edukacji w przypadku gmin wiejskich jest to średnio nawet do 45 proc. budżetu.
Podstawową kategorią wydatków oświatowych są wynagrodzenia. Stanowią one ponad 50%
wydatków ogółem na oświatę. Są to przede wszystkim wynagrodzenia nauczycieli, ale również
administracji związanej ze szkołami.
Wydatki na oświatę w Gminie Oleszyce z roku na rok są wyższe.
W szkołach podstawowych w związku ze zmianą struktury szkół i powołanie na nowo szkół
podstawowych ośmioklasowych, w ogólnym rozrachunku również zwiększa się ilość
oddziałów. Coraz więcej nauczycieli uzyskuje najwyższy stopień awansu zawodowego, co
również generuje wyższe wydatki w związku z ich uprawnieniem do wyższego wynagrodzenia
z tego tytułu. W roku szkolnym 2017/2018 również miała miejsce podwyżka wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli. Dodatkowo obiekty, w których funkcjonują szkoły, a także ich
zaplecze rokrocznie wymagają większych nakładów finansowych związanych z ich
eksploatacją i remontami. Z tego też powodu gmina chętnie wnioskuje o środki pozabudżetowe
(dotacje rządowe, programy unijne), dzięki którym szkoły mogą się doposażyć, nauczyciele
dokształcić, a uczniowie korzystać z zajęć dodatkowych.
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Oświata jest priorytetowym zadaniem gminy. Uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki
z egzaminów zewnętrznych dzięki fachowcom zatrudnionym w szkołach, a także w związku
ze staraniem się o jak najlepsze wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, które ułatwiają
zdobywanie wiedzy.
Środki finansowe przeznaczone na oświatę to inwestycja na przyszłość, gdyż w bezpośredni
sposób korzysta z nich najmłodsze pokolenie mieszkańców gminy. Uczniowie podejmujący
naukę w szkołach ponadgimnazjalnych są wizytówką gminy i promują ją na zewnątrz.

2. Polityka Społeczna
Wprowadzenie
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej i częścią działu administracji rządowej
o nazwie zabezpieczenie społeczne. Udzielenie pomocy społecznej powinno następować
wówczas, kiedy osoba lub rodzina nie jest w stanie zaspokoić swoich potrzeb poprzez dochody
otrzymywane z pracy lub świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Państwo nie wyręcza
jednostki gdy jest ona samowystarczalna, wspomaga ją w chorobie, starości,
niepełnosprawności, macierzyństwie i ratuje w sytuacjach kryzysowych, których nie jest ona
samodzielnie przezwyciężyć. Rolą organów władzy jest stworzenie podstawowych warunków
umożliwiających godną egzystencję. Celem pomocy społecznej jest doprowadzenie do
życiowego usamodzielnienia świadczeniobiorców oraz zintegrowanie ich ze środowiskiem.
Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania
w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Pomoc ta ma charakter przejściowy i zakłada
aktywizację podmiotów z niej korzystających.
Pomoc społeczna to jedna z podstawowych instytucji społecznych, pełniąca ważne funkcje
w celu utrzymania ładu i integracji systemu społecznego.
Zakres zadań i kadra Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleszycach
Instytucją powołaną do wypełniania ustawowych zadań gminy z zakresu pomocy społecznej
w Gminie Oleszyce jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Ośrodek jako jednostka
organizacyjna pomocy społecznej wchodzi w skład systemu polityki społecznej gminy
Oleszyce. MGOPS działalność prowadzi w oparciu o statut oraz regulamin organizacyjny. Poza
zadaniami wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej MGOPS w Oleszycach realizuje
również zadania związane z kompleksowym wsparciem rodziny, takimi jak: świadczenia
rodzinne, świadczenie wychowawcze, pielęgnacyjne, czy działania wspierające dla rodzin
wielodzietnych, osób starszych, niepełnosprawnych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
Osobie zgłaszającej się do Ośrodka świadczymy pomoc, która w zależności od zgłaszanego
problemu może przybierać różne formy np.: wsparcie pracownika socjalnego, asystenta
rodziny, pomoc w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej, usługi z zakresu poradnictwa
specjalistycznego m.in. dla rodzin i dzieci, opieka nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi,
zaburzonymi psychicznie oraz bezdomnymi, wsparcie osób doświadczających przemocy.
Ośrodek wspierając osoby i rodziny w trudnych sytuacjach życiowych z jednej strony dąży do
zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego, z drugiej stosuje zasadę pomocniczości nakierowaną
na wykorzystanie własnych zasobów, potencjału i aktywności nie ograniczając się tylko do
wypłaty zasiłków podopiecznym, ale poszukuje innowacyjnych form pracy z osobami
zagrożonymi wykluczeniem społecznym mającym na celu ich aktywizację społeczną
i zawodową. Ponadto, wzorem lat poprzednich, Ośrodek kontynuuje współpracę z licznymi
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organizacjami rządowymi i pozarządowymi, (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnia
Pedagogiczno-Psychologiczna, Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)
instytucjami rynku pracy (Powiatowym Urzędem Pracy), instytucjami zarządzającymi
funduszami unijnymi (Wojewódzkim Urzędem Pracy, Regionalnym Ośrodkiem Polityki
Społecznej) czy służbami mundurowymi (Policją).
1. Struktura organizacyjna
Kadra MGOPS – zatrudnienie, podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
Liczba zatrudnionych pracowników Miejskiego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Oleszycach według stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 13 osób w tym jeden Kierownik
Ośrodka, jeden Główny księgowy, trzech pracowników socjalnych, dwie opiekunki, dwóch
Inspektorów ds. świadczeń rodzinnych, dwóch referent ds. świadczenia wychowawczego,
jeden asystent rodziny, jedna sprzątaczka
Ilość zatrudnionych pracowników socjalnych reguluje art. 110 pkt 11 ustawy o pomocy
społecznej, który mówi, że: „Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych
proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony
w pełnym wymiarze czasu pracy na 2000 mieszkańców lub proporcjonalnie do liczby rodzin
i osób samotnie gospodarujących, objętych pracą socjalną w stosunku jeden pracownik
socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na nie więcej niż 50 rodzin i osób
samotnie gospodarujących”.
Niezbędnym warunkiem prawidłowej realizacji zadań pomocy społecznej jest posiadanie
zespołu pracowników wyposażonego w specjalistyczną wiedzę i doświadczenie. Ustawa
o pomocy społecznej określa, kto może zostać pracownikiem socjalnym. Zgodnie z art. 116 ust.
1 może to być osoba, która posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb
społecznych lub ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna, lub do dnia 31 grudnia
2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika
socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka
społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie.
Analiza wypłaconych świadczeń pomocy społecznej
W 2018 r. Ośrodek objął wsparciem 182 rodziny, wydał 342 decyzje przyznające
świadczenia, wydano 1 decyzję odmowną. Pełne zestawienie środowisk objętych pomocą
według powodów zawierają poniższe tabele.
Tabela 20 Liczba osób objętych pomocą społeczną (według powodów).

Powód trudnej sytuacji życiowej
Niepełnosprawność
Długotrwała lub ciężka choroba
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego
w tym: rodziny niepełne
Ubóstwo
Alkoholizm
Bezrobocie
Potrzeby ochrony macierzyństwa

Liczba osób objętych
pomocą w 2018 r.
57
38
5
4
20
5
83
45
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w tym: wielodzietność.
Sieroctwo
Bezdomność

41
0
3

Narkomania

0

Zdarzenia losowe

3

Przemoc w rodzinie

5

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego

1

Z powyższego zestawienia wynika, że głównymi problemami społecznymi w Gminie
Oleszyce są: bezrobocie, niepełnosprawność, potrzeba ochrony macierzyństwa, długotrwała
choroba, ubóstwo, przemoc w rodzinie, alkoholizm, bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych. Sytuacja tych osób i rodzin nabiera cech trwałości, przyczyniając się do
długotrwałego pozbawienia możliwości korzystania z dóbr i usług, a tym samym prowadzi do
wykluczenia społecznego.
Jakkolwiek zła sytuacja dochodowa osób i rodzin nie jest równoznaczna z wykluczeniem
społecznym, to jednak problem bezrobocia implikuje to zagrożenie.
Analizy i badania Ośrodka wskazują, iż bezrobocie to problem głównie osób o niskim poziomie
zdobytego wykształcenia, niskich kwalifikacjach, często niedostosowanych do potrzeb rynku
pracy. Okazuje się, że im niższe wykształcenie głowy rodziny, tym niższy jest jej status
materialny. Oznacza to, że rodziny te nie są w stanie zaspokoić swoich potrzeb, żyjąc poniżej
minimum egzystencji.
W 2018 r. zadania z pomocy społecznej były realizowane w ramach środków przekazywanych
przez Gminę Oleszyce jako środki własne głównie przeznaczone na:
Tabela 21 Świadczenia pomocy społecznej w ramach zadań własnych gminy i współfinansowanych z budżetu
państwa w 2018 roku.

L.p. Rodzaj świadczenia

Posiłki dla dzieci w szkołach
Usługi opiekuńcze
Zasiłki celowe i w naturze
Zasiłki stałe
Zasiłki okresowe
Odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Liczba osób, którym
przyznano decyzję
świadczenia.
178
10
82
21
23
6

Koszty (zł)
41082
82 673
103 831
103 830
88 521
150 326

Dane dotyczące udzielonych świadczeń w ramach zadań zleconych gminie, zostały
zamieszczone w poniższej tabeli.
Tabela 22 Świadczenia pomocy społecznej w ramach zadań zleconych gminie

L.p.
1.
2.
3.

Rodzaj świadczenia
Specjalistyczne usługi opiekuńcze
Zasiłki rodzinne
Dodatki do zasiłków rodzinnych

Liczba osób, którym przyznano
decyzję świadczenia.
8
7220
3243

Koszty
(zł)
58 780
847 959
369 731
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zasiłki pielęgnacyjne
Świadczenia pielęgnacyjne
Specjalne zasiłki opiekuńcze
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
Świadczenia rodzicielskie
Zasiłki dla opiekunów
Składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł

2392
389
347
56
284
88
47
255
1

378 294
570 679
185 620
56 000
260 178
46 474
6 532
95 600
4 000

Realizacja zadań w zakresie wspierania rodziny
1. Asysta rodzinna.
W 2018r. Ośrodek kontynuował realizację specjalistycznej pracy socjalnej w zakresie asysty
rodzinnej. Realizacja zadań z zakresu asysty rodzinnej stanowi odpowiedź na zidentyfikowane
potrzeby korzystających z pomocy Ośrodka mieszkańców Oleszyc. Celem świadczenia usługi
jest poprawa sytuacji życiowej rodzin w trudnej sytuacji rodzinnej, w tym w szczególności
stworzenie optymalnych warunków służących wychowywaniu dzieci i pokonywaniu bieżących
problemów, nabycie i doskonalenie umiejętności społecznych rodziców i zwiększenie
kompetencji rodzicielskich. Adresaci usługi to rodziny, w których dominującym problemem są
trudności opiekuńczo–wychowawcze, współpracujące pracownikiem socjalnym, posiadające
zasoby pozwalające rozwiązać zidentyfikowane problemy. Usługa w zakresie asysty rodzinnej
była realizowana na terenie miasta Oleszyce przez odpowiednio przygotowanego asystenta.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada
na gminę obowiązek realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej.
Praca z rodziną winna być połączona z jej własną aktywnością. Organizując różnorodne
formy pomocy na rzecz rodziny wieloproblemowej, należy konsekwentnie realizować zasadę
podstawowej roli opiekuńczej i wychowawczej rodziny w rozwoju dziecka. Należy ją wspierać
i wspomagać tak, aby przywrócić jej prawidłowe funkcjonowanie. Stąd podstawowym
założeniem jest wsparcie rodziny naturalnej oraz eliminowanie takich sytuacji, kiedy dziecko
musi opuścić swoją rodzinę.
Umieszczenie dziecka w systemie pieczy zastępczej nie oznacza rozwiązania problemu
rodziny. Ze względu na więzi emocjonalne dziecka z rodziną i środowiskiem konieczne jest
motywowanie rodziców do zmiany oraz praca prowadząca do stworzenia prawidłowych
warunków rozwoju dziecka w rodzinie naturalnej i jego powrót do domu.
Praca asystenta rodziny:
Asystent w czasie wspólnych działań z członkami rodziny pomaga w codziennej organizacji
dnia, pokazuje jak sprawnie wykonywać obowiązki domowe, opiekować się i wychowywać
dzieci. Wspiera w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni,
policji i innych instytucji. Motywuje do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i znalezienia
pracy.
Najważniejsze jest bezpieczeństwo dzieci. Może być i tak, że czasem zachowania
destrukcyjne rodziców zagrażają zdrowiu i życiu dzieci. Nie każda rodzina będzie też
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chciała i potrafiła skorzystać z tej formy wsparcia. Niemniej jednak asystentura winna być
rozumiana jako forma wsparcia a nie przymusu.
Asystent rodziny pracuje z rodziną w oparciu o plan pracy z rodziną. Współpraca z rodziną
jest długofalowa, w zależności od potrzeb rodziny.
Celem głównym pracy asystenta rodziny jest osiągnięcie przez rodzinę takiego poziomu
stabilności życiowej i odpowiedzialności za własne życie, który pozwala jej na samodzielne
funkcjonowanie i wychowywanie dzieci.
W 2018 roku asystent rodziny pracował z 6 rodzinami, w tym monitoringiem zostało objęte
2 rodziny.
2. Wsparcie rodzin w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W 2018r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleszycach kontynuował
działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w oparciu o ustawę
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 29 lipca 2005 r. oraz Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów
formularzy „Niebieskie Karty”. W 2018r. działania związane z przeciwdziałaniem przemocy
w rodzinie podejmowane były w ramach procedury „Niebieskie Karty”. Wszystkie osoby
i rodziny, u których wszczęto procedurę, stały się automatycznie adresatami tych działań.
Osobom, co do których istniało podejrzenie, że są dotknięte przemocą, udzielono wsparcia
psychologicznego, prawnego, rodzinnego oraz socjalnego.
W celu rozwiązania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie do pracy
w rodzinie dotkniętej przemocą powoływane były grupy robocze, które podejmowały działania
zgodne z zadaniami określonymi w ustawie. W skład grup roboczych wchodzili przedstawiciele
MGOPS, policji, dzielnicowi, oświaty, kuratorzy sądowi, asystent rodziny oraz specjaliści
mogący udzielać pomocy w sytuacji przemocy w rodzinie.
W roku 2018 działaniami Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie objętych było 6 rodzin. Wszystkie te rodziny zostały objęte procedurą „Niebieskiej
Karty”.
3. Karta Dużej Rodziny - program wspierania rodzin wielodzietnych
Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od
dochodu. Wydawana jest bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Karta przysługuje
samotnemu rodzicowi, rodzicom (także zastępczym, opiekunom w pieczy zastępczej),
małżonkowi rodzica. Kartę otrzymują nie tylko obywatele polscy, ale też cudzoziemcy mający
pozwolenie na pobyt stały w Polsce. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do
18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby
niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Co ważne,
rodzice nie muszą być małżeństwem – o kartę mogą się starać także osoby pozostające
w związkach partnerskich i rozwodnicy.
Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość
korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego
kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy
prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem
„Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”. W 2018 r. dla 18 rodzin wydano łącznie
67 Kart Dużej Rodziny.
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System wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych
Do najważniejszych problemów ludzi starszych i niepełnosprawnych należy samotność
i poczucie nieprzydatności. Prowadzą one do stopniowej marginalizacji i wykluczenia ze
społeczności lokalnej. Przesłaniem niesionej przez ośrodek pomocy było zapobieganie temu
zjawisku. Umożliwienie prawidłowego funkcjonowania osób starszych, samotnych
w środowisku i klimacie domowym to istota usług opiekuńczych. Większość beneficjentów nie
dopuszcza możliwości spędzenia schyłku swojego życia w obcym miejscu. Istotną sprawą przy
realizacji pomocy i opieki na rzecz potrzebującego jest poszanowanie godności osobistej.
1. Usługi opiekuńcze
Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku,
choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi mogą
być przyznane również osobie, która ma rodzinę, a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący
małżonek, wstępni i zstępni nie mogą takiej opieki zapewnić.
Podstawą świadczenia wszystkich rodzajów usług jest decyzja administracyjna. Formy
pomocy, liczba godzin oraz liczba dni w tygodniu, w których świadczone są usługi jest
określona indywidualnie, w zależności od sytuacji i potrzeb danej osoby/rodziny.
2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb
wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze
specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych, kwalifikacje osób je świadczących, warunki
i tryb pobierania opłat określa rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września
2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, są dostosowane
do szczególnych potrzeb, wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Usługi
te obejmują czynności polegające na uczeniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do
samodzielnego życia oraz pielęgnacji, jako wspierania procesu leczenia.
Tabela 23 Realizacja zadań w formie usług opiekuńczych w 2018 r.

Usługi opiekuńcze w
miejscu zamieszkania

Liczba osób, którym
przyznano decyzją
świadczenie

Liczba
świadczeń

Koszt ogółem

Liczba
rodzin

Liczba osób
w rodzinach

Usługi opiekuńcze
w tym:
usługi specjalistyczne

18

5975

141 453

18

46

3. Pobyt w Domach Pomocy Społecznej
Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności,
niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić
niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu
pomocy społecznej.
Osobę kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, po uzyskaniu zgody tej
osoby lub jej przedstawiciela ustawowego albo zgody sądu na umieszczenie w domu pomocy
społecznej.

Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
61

Raport o stanie Miasta i Gminy Oleszyce 2018 r.
W oparciu o obowiązujące przepisy opłatę za pobyt w DPS ponosi sam mieszkaniec, jednak nie
więcej niż 70 % swojego dochodu. Jeżeli więc nie pokrywa on opłaty w całości, różnicę
ponoszą członkowie rodziny zobowiązani do alimentacji (małżonek, zstępni i wstępni).
W przypadku, gdy ich dochody nie przekraczają 300 % kryterium dochodowego, koszty ponosi
gmina. W 2018 roku Gmina wydatkowała 150 325,51 zł na pobyt 6 osób w Domach Pomocy
Społecznej.
Z roku na rok budżet środków finansowych Ośrodka na ten cel wzrasta. Wzrost wydatków
w tym rozdziale wynika głównie ze wzrostu kosztów utrzymania w placówkach za osoby
nieposiadające dostatecznych dochodów, z których ponosiłyby pełną odpłatność.
W mieście Oleszyce obserwuje się wzrost liczby osób starszych, samotnych, o niskich
dochodach, które nie mogą liczyć na pomoc najbliższej rodziny lub w ogóle jej nie mają.
W związku z tym zapotrzebowanie na tego typu świadczenia z roku na rok wzrasta z uwagi na
starzenie się społeczeństwa i migrację ludzi młodych.
Świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze i fundusz alimentacyjny
Miejsko Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Oleszycach realizuje zadania w zakresie
świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jako
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
1. Świadczenia rodzinne
Świadczeniami rodzinnymi są:
− zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
− świadczenia opiekuńcze:
o zasiłek pielęgnacyjny,
o świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy,
− jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
− świadczenie rodzicielskie.
2. Zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Od maja 2014 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie jakim
jest przyznawanie i wypłata zasiłków dla opiekunów, czyli dla osób, które utraciły prawo do
świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 roku w związku z wygaśnięciem z mocy
prawa decyzji przyznającej prawo do tego świadczenia.
3. Jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000,00 zł – „Za życiem”
Od 1 stycznia 2017r. z tytułu urodzenia dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem
albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługuje prawo do jednorazowego
świadczenia w wysokości 4 000,00 zł, przyznane na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r.
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem".
4. Fundusz alimentacyjny
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od
rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli
egzekucja okazała się bezskuteczna. Świadczenie przysługuje do ukończenia przez osobę
uprawnioną 18 roku życia albo w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do
ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym
stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.
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Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych
alimentów, jednakże nie wyżej niż 500,00 zł.
Tabela 24 Realizacja świadczeń rodzinnych w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku

L.p. Rodzaj świadczenia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Liczba
osób, Koszty (zł)
którym przyznano
decyzję
świadczenia.
Zasiłki rodzinne
7220
847 959
Dodatki do zasiłków rodzinnych
3243
369 731
Zasiłki pielęgnacyjne
2392
378 294
Świadczenia pielęgnacyjne
389
570 679
Specjalne zasiłki opiekuńcze
347
185 620
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
56
56 000
Świadczenia rodzicielskie
284
26 0178
Zasiłki dla opiekunów
88
46 474
Składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie
47
6 532
zdrowotne
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
255
95 600
Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł
1
4 000

5. Świadczenie wychowawcze
Od 1 kwietnia 2016 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje ustawę
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W ramach realizacji ustawy przyznawane jest
świadczenie wychowawcze, które wynosi 500 zł miesięcznie na dziecko. W stosunku do
drugiego i kolejnych dzieci w rodzinie, świadczenie wychowawcze nie jest związane
z kryterium dochodowym. W stosunku do pierwszego dziecka w rodzinie przyznanie
świadczenia związane jest z kryterium dochodowym, które wynosi 800 zł na osobę w rodzinie
lub 1200 zł w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne.
W 2018 roku przyznano 517 świadczeń wychowawczych na łączna kwotę 4 533 858,00 zł
Organizacja i funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Oleszycach utrzymywały się na wysokim i stabilnym poziomie. Kontynuowano i poszerzano
współpracę z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz
osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Dzięki rozwiniętej pomocy usługowej
i instytucjonalnej oraz wytężonej pracy pracowników możliwe było objęcie wszechstronnym
wsparciem wszystkie grupy wiekowe mieszkańców naszego miasta.
Potrzeby w zakresie pomocy społecznej są określane na podstawie diagnozy występujących
problemów społecznych.
Praca Ośrodka związana z obsługą klienta nie kończy się na gromadzeniu dokumentów oraz
wypłacaniu świadczeń finansowych. To również pomoc rzeczowa i usługowa, a także działania
z zakresu pracy socjalnej i rozwijanie nowych form samopomocy. Należy przy tym nadmienić,
że realizacja tych zadań jest niezwykle pracochłonna i czasochłonna ze względu na bardzo
zbiurokratyzowany system przyznawania pomocy (obszerne druki, duża ilość dokumentów,
stałe weryfikacje wywiadów, zmiany w przepisach prawnych).
Odnosząc się do kwestii potrzeb pomocy społecznej należy również wspomnieć o miejscu
instytucji pomocy społecznej we współczesnych realiach – pomoc społeczna nie jest w stanie
funkcjonować i skutecznie wypełniać swoich zadań bez odpowiedniego wsparcia otoczenia –
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samorządu terytorialnego, sektora zdrowotnego, edukacji, policji, organizacji pozarządowych,
itp. tylko stała i systematyczna współpraca między tymi jednostkami pozwoli na skuteczne
pomaganie i wdrażanie aktywnej polityki społecznej, której ośrodek pomocy społecznej
powinien być animatorem w środowisku lokalnym.
Opisany w niniejszym raporcie katalog zadań realizowanych w 2018 roku nadal będzie
kontynuowany i na bieżąco modyfikowany

3. Gospodarka komunalna
Zadania z zakresu Gospodarki Komunalnej realizowane są przez Zakład Gospodarki
Komunalnej w Oleszycach (ZGK).
Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach rozpoczął swoją działalność jako samorządowy
zakład budżetowy z dniem 1.01.1996 r. na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Oleszycach
Nr XVII/99/95 z dnia 29 listopada 1995 r. w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Oleszycach. Zakład do chwili obecnej prowadzi swoją działalność statutową
w zakresie zbiorowego dostarczania wody, zbiorowego odprowadzania ścieków, prowadzenia
PSZOK oraz utrzymania gminnego cmentarza komunalnego. Prowadząc w/w działalność
Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach zarządza majątkiem gminy, który stanowią:
− 2 ujęcia wody:
o Borchów ze Stacją Uzdatniania Wody o wydajności 1238 m³/dobę/ z trzema czynnymi
studniami głębinowymi S-1, S-3, S-4/,
o Stare Sioło o wydajności 250 m³/ dobę /obecnie z powodu braku wody w studniach
wyłączone są z użytkowania,
− 3 przepompownie wody (Oleszyce ul. Sapiehy, Stare Sioło i Futory),
− 2 oczyszczalnie ścieków:
o mechaniczno-biologiczna typu HYDROVIT (Oleszyce, ul. Zamkowa 46) - 2 zbiorniki
po 450 m³ oczyszczalnia przyjmuje ścieki komunalne z Oleszyc, Starych Oleszyc,
części Starego Sioła, Zalesia, Suchej Woli, Borchowa, Futor i Hurcza gm. Lubaczów,
o stawy biologiczne (Oleszyce, ul. Futorzańska, która obecnie przyjmuje tylko wody
opadowe z Rynku,
− 13 przepompowni ścieków (6 w Oleszycach, 4 w Futorach, 1 w Borchowie, 1 w Suchej
Woli, 1 w Starym Siole),
− cmentarz komunalny w Oleszycach o pow. 1.32 ha.
Zakład zatrudnia 8 pracowników w tym Kierownika, Głównego Księgowego, Inspektora ds.
ekonomicznych, Inkasenta – dozorcę PSZOK, Kierowcę samochodu/ciągnika, Konserwatora
wodociągów i SUW w Borchowie, Konserwatora oczyszczalni ścieków, Dozorcę cmentarza
komunalnego/grabarza.
Sprzęt będący na wyposażeniu Zakładu (aktualnie używany):
− ciągnik U-914 z przednim napędem,
− samochód wielofunkcyjny Renault Mascott /skrzynia przewozowa, WUKO, śmieciarka/,
− beczka asenizacyjna 10 000 l,
− 2 przyczepy ciągnikowe,
− przyczepka samochodowa typ Niewiadów,
− 2 agregaty prądotwórcze przewoźne (20 kW typ Andoria i 3 kW typ Honda).
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Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach realizując swoje zadania statutowe w roku
2018 uzyskał przychody w kwocie 1 636 896,40 zł w tym:
− dostarczanie wody - 657 258,79 zł;- 40,2%,
− odprowadzanie ścieków - 580 612,05 zł;- 35,5%,
− dotacje przedmiotową /dopłata do 1 m3 wody i 1 m3 ścieków/ - 304 022,00 zł; - 18,6 %,
− usługi pogrzebowe i cmentarne - 34 590,00 zł; - 2,1%,
− prowadzenia PSZOK - 11 104,00 zł; - 0,7%,
− odsetek bankowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat - 18 403,03 zł, - 1,1%,
− usługi pozostałe - 15 822,30 zł; - 1,0% ,
− pozostałe – 15 084,23 zł; - 1,0 %.
Koszty Działalności ZGK w 2018 roku wyniosły 1 625 933,70 zł. Rok 2018 Zakład Gospodarki
Komunalnej w Oleszycach zamknął wynikiem 10 962,30 zł.

4. Gospodarka Odpadami
1. Zagadnienia wstępne
Gospodarka Odpadami w 2018 roku na terenie Gminy Oleszyce realizowana jest na
podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.), Uchwały Rady Miejskiej w Oleszycach
Nr XLV/311/2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Oleszyce, oraz innych uchwał. Od 1 stycznia 2016 roku na
podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Oleszycach Nr XIV/77/2015 z dnia 24 września 2015 r.
w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Gmina przejęła obowiązek odbioru
odpadów od „przedsiębiorców”, których na terenie Gminy jest 137.
Odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na
których powstają odpady komunalne odbywa się na podstawie umowy z przedsiębiorcą
wyłonionym w przetargu nieograniczonym.
Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów na okres od 1.01.2018 r. do 30.06.2018 r.
był ogłaszany trzykrotnie, jednak dwa z nich zostało unieważnione ze względu na brak środków
finansowych. Ostatni z nich został rozstrzygnięty i podpisano umowę w dniu 5 stycznia 2018 r.
Przetarg na okres od 1.07.2018 r do 31.12.2018 r. również był ogłaszany trzykrotnie –
podpisanie umowy nastąpiło w dniu 29.06.2018 r. Firmą wyłonioną w drodze przetargu było
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp z o.o. z Tylmanowej.
2. Częstotliwość odbioru odpadów
Odbiór odpadów odbywa się na podstawie harmonogramu opracowanego przez PUK
„EMPOL” i zatwierdzonego przez Gminę Oleszyce.
Dwa razy w roku (w kwietniu i październiku) odbywa się zbiórka odpadów zebranych
selektywnie i wielkogabarytowych w systemie tzw. „wystawki”.
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3. Ilość odpadów na terenie Gminy zebrana w 2018 r.
Tabela 25 Ilość odpadów komunalnych zebranych w 2018 r. na terenie Gminy Oleszyce

Ilość w Mg
Gospodarstwa domowe PSZOK
i podmioty gospodarcze
odpady
859,80
-

Kod odpadu

Nazwa odpadu

20 03 01

Niesegregowane zmieszane
komunalne
Opakowania z tworzyw sztucznych
Opakowania z papieru i tektury
Opakowania ze szkła
Odpady wielkogabarytowe
Zużyte urządzenia elektryczne
i elektroniczne
Odpady z betonu oraz gruz betonowy
z rozbiórek i remontów
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadów materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia
Zużyte opony
Razem
OGÓŁEM

15 01 02
15 0101
15 01 07
20 03 07
20 01 36
17 01 01
17 01 07

16 01 03

102,92
4,06
57,92
134,00
0,14

69,900
-

0,20

-

1,94

-

1,64
1 162,62
1236,02

3,50
73,40

Miejscem zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości z terenu gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest RIPOK
P.U.K. EMPOL Sp. z. o. o. ZZO Młyny 111 a, 37-552 Młyny.
4. Osiągnięte przez Gminę Oleszyce poziomy wynoszą:
− poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
kierowanych do składowania – 0 %,
− poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji
odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych
z obszaru Gminy – 32 %,
− poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych -100%.
Mając powyższe na uwadze Gmina Oleszyce osiągnęła wszystkie wymagane przepisami
prawa poziomy recyklingu oraz ograniczenia masy składowanych odpadów komunalnych.
5. Punkt Selektywnej zbiórki Odpadów (PSZOK)
Na terenie Gminy Oleszyce funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK) obsługiwany przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach.
PSZOK czynny jest piątki od 15 października do 14 kwietnia w godzinach od 12.00 do 16.00
natomiast od 15 kwietnia do 14 października w godzinach do 14.00 do 18.00 oraz w sobotę
w godz. 8.00 do 14.00. Do PSZOKU mieszkańcy dostarczają odpady szczególnie
wielkogabarytowe, urządzenia elektryczne, opony a także plastiki, papier itp.
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6. Opłaty za gospodarowanie odpadami
Właściciele nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych na których
powstają odpady komunalne, są obowiązani ponosić na rzecz gminy, opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) obsługi administracyjnej tego systemu.
Środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane
na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi.
Na terenie Gminy Oleszyce zameldowanych jest 6503 osób (stan na 31.12.2018 r.).
W deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonych
w Urzędzie Gminy ujętych zostało 4867 osób (stan na 31.12. 2018 r.) Różnica w podanej liczbie
mieszkańców wynika m.in z tego, że wielu uczniów i studentów kontynuuje naukę poza
miejscem stałego zameldowania, jak również dużo osób przebywa poza granicami kraju.
W okresie od 01.01.2018 do 31.03.2018 r. mieszkańcy płacili opłatę na podstawie stawek
uchwalonych Uchwałą Rady Miejskiej w Oleszycach nr XVI/91/2015 z dnia 29 października
2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności.
Od 01.04.2018 do 31.12.2018 r wysokość opłaty była zgodna z Uchwałą Rady Miejskiej
w Oleszycach nr XLIV/305/2018 z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki
za pojemniki o określonej pojemności.
Obowiązuje kwartalny system opłaty (bez wezwania, faktury itp.) (10 luty, 10 maj,
10 sierpień, 10 listopad) - jest to najbardziej optymalny termin ze względu na politykę
rachunkowości.
Osoby, które nie wywiązują się z obowiązku opłaty za gospodarowanie odpadami
otrzymują wezwanie do zapłaty, a po wyznaczonym terminie prowadzona jest egzekucja
należności zgodnie z „ordynacją podatkową”. Na zaległości w opłacie za gospodarowanie
odpadami komunalnymi wystawiono 355 upomnień z czego wysokość pobranych kosztów
upomnienia wynosi 3 117,54 zł. W roku 2018 zostały przekazane do Urzędów Skarbowych
tytuły wykonawcze w ilości 75 szt.
7. Składowisko odpadów w miejscowości Futory.
Na terenie Gminy funkcjonuje składowisko odpadów w miejscowości Futory.
Zarządzającym składowiskiem jest Zakład Usług Komunalnych i Rolniczych w Oleszycach.
Tabela 26 Ilość przyjętych odpadów na składowisko w Futorach

Kod odpadu
17 03 80
19 08 01
19 08 02

Nazwa odpadu
Odpadowa papa
Skratki
Zawartość piaskownika

Ilość w Mg
0,40
108,47
197,18
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17 06 01*
17 06 05*

Materiały izolacyjne zawierające azbest
4,88
Materiały konstrukcyjne zawierające 63,13
azbest
RAZEM
374,06

5. Gospodarka mieszkaniowa i lokalami użytkowymi
Gmina Oleszyce w swoich zasobach posiada na wynajem:
− 30 lokali mieszkalnych /23 lokali komunalnych i 7 socjalnych/ o łącznej powierzchni
1293,21 m2,
− 16 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 1 544,03 m2.
Z tytułu najmu Gmina Oleszyce uzyskuje dochody finansowe. Ogółem ich wysokość w 2018
roku wynosiła 132 403,89 zł z tego z najmu lokali użytkowych 113 459,60 zł zaś z najmu lokali
mieszkalnych w wysokości 18 944,29 zł. W 2018 roku na czynności związane z bieżącą
eksploatacją, utrzymaniem, zakupem materiałów i usług remontowych wydatkowano środki
w wysokości 36 347,94 zł.

6. Gospodarowanie w lasach mienia Gminnego
Gmina Oleszyce gospodaruje na 503,72 ha lasów gminnych w tym w sołectwie:
Stare Oleszyce - 199,32 ha,
Stare Sioło - 186,26 ha,
Nowa Grobla - 61,47 ha,
Futory - 21,21ha,
Borchów – 2,30,
Zalesie Sucha Wola – 24,84 ha,
oraz w mieście Oleszyce - 8,32 ha.
Gospodarka leśna z zakresu pozyskania, zalesiania, pielęgnacji oraz ochrony upraw
odbywała się zgodnie z obowiązującym uproszczonym planem urządzenia lasu opracowanym
na lata 2017–2026 i nadzorowana jest przez Starostwo Powiatowe w Lubaczowie.
W 2018 roku wszystkie czynności związane z gospodarką leśną wykonywane były przez zakład
usług leśnych. Po przeprowadzonym postępowaniu w formie zapytania ofertowego w 2018
roku podpisano z Zakładem Usług Leśnych – Roman Pelc Stare Sioło umowę na wykonywanie
zadań gospodarczych z zakresu pozyskania i zrywki drewna oraz hodowli i ochrony lasu.
W 2018 roku pozyskano łącznie 2005,74 m3 drewna w tym drewna iglastego – 1 169,49 m3 ,
liściastego 836,25 m3. Ze sprzedaży drewna uzyskano dochody w wysokości 331 511,03 zł
oraz przekazano nieodpłatnie 34,95 m3 na wartość 5 206,36 zł
Z zakresu zadań gospodarczych wykonano:
− odnowienie gruntu – 1,10 ha,
− trzebieże późne – 22,00 ha,
− pielęgnację upraw leśnych - 3,38 ha.
W związku z występowaniem od kilku lat na naszych terenach kornika ostrozębnego, który
również zaatakował lasy gminne dokonano usunięcia wszystkich zarażonych sztuk drzew –
w 2018 roku z tego tytułu pozyskano 145,82 m3 drewna.
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Zestawienie wydatków związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej za 2018 r.
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
64 637,52 zł
Zakup materiałów i wyposażenia (sadzonki, środek do zabezpieczenia)
5 575,20 zł
Zakup usług leśnych /ZUL/
118 196,40 zł
Ryczałt na dojazdy
4 323,64 zł
Podatek leśny
18 434,00 zł
Odpis na ZFŚS
1 185,66 zł
Podatek za drewno przekazane nieodpłatnie
104,84 zł
Ogółem
212 457,26 zł

7. Ochrona Przeciwpożarowa
Organizacja ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy
Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej gmina realizuje za pośrednictwem
Ochotniczych Straży Pożarnych. Ochotnicza Straż Pożarna powołana jest nie tylko do walki
z pożarami, ale również z klęskami żywiołowymi oraz innymi zagrożeniami jakie mogą
wystąpić na terenie jej działania. Terenem własnego działania jednostek OSP jest teren gminy,
w której zostały utworzone, ale może być to również obszar sąsiadujących ze sobą gmin.
Na terenie gminy działa 7 jednostek OSP zrzeszających łącznie 301 strażaków w tym
6 kobiet: OSP Oleszyce – 74, OSP Stare Oleszyce – 69, OSP Futory – 47, OSP Zalesie – 42,
OSP Stare Sioło – 26, OSP Nowa Grobla – 24, OSP Borchów – 19.
Jednostka OSP Oleszyce jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.
Nadzór nad sprzętem i strażnicami OSP sprawują opiekunowie zatrudnieni na podstawie
umowy zlecenia. Opiekunowie odpowiadają za utrzymanie sprzętu i pojazdów w stałej
gotowości alarmowej.
Do działań ratowniczo-gaśniczych jednostki wykorzystują:
3 samochody średnie: OSP Oleszyce, Stare Oleszyce, Stare Sioło,
5 samochodów lekkich: OSP Oleszyce, Futory, Borchów, Zalesie, Nowa Grobla,
1 samochód operacyjny: OSP Oleszyce.
Ponadto jednostki posiadają na wyposażeniu:
zestawy hydrauliczne - OSP Oleszyce, Stare Oleszyce,
aparaty oddechowe OSP Oleszyce, Stare Oleszyce,
zestawy PSP R-1 OSP Oleszyce, Stare Oleszyce, Futory,
agregaty prądotwórcze - OSP Oleszyce, Stare Oleszyce, Futory, Zalesie,
pompy szlamowe –
OSP Oleszyce, Stare Oleszyce, Futory,
radiotelefony przenośne – OSP Oleszyce, Stare Oleszyce, Futory, Zalesie, Nowa Grobla,
motopompy pływające - OSP Oleszyce, Stare Oleszyce, Borchów,
pilarki spalinowe OSP Oleszyce, Stare Oleszyce, Futory, Borchów.
Osoby uczestniczące w działaniach ratowniczych muszą posiadać przeszkolenie pożarnicze
i aktualne badania lekarskie. Na terenie gminy w Jednostkach Operacyjno-Technicznych
przeszkolonych jest łącznie 107 ratowników.
Przeszkoleni strażacy, aby uczestniczyć w działaniach ratowniczych muszą posiadać
aktualne badania lekarskie (lekarz medycyny pracy).

Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
69

Raport o stanie Miasta i Gminy Oleszyce 2018 r.
Wg stanu na dzień 31.12.2018 r. w poszczególnych jednostkach aktualne badania posiada:
Oleszyce 20 członków, Stare Oleszyce 18 członków, Futory15 członków, Nowa Grobla
5 członków, Borchów 5 członków, Zalesie 2 członków, Stare Sioło 1 członek.
Łącznie na terenie gminy jest 66 strażaków, którzy mogą podjąć działania ratownicze.
Działania ratownicze
Na terenie gminy Oleszyce w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku wystąpiło
120 zdarzeń w tym:
36 pożarów w tym 24 małe i 12 średnie),
83 miejscowe zagrożenia,
1 alarm fałszywy.
Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych są alarmowane i dysponowane do akcji
ratowniczych przy wykorzystaniu radiowego systemu selektywnego alarmowania (Oleszyce,
Stare Oleszyce, Futory). Jest on uruchamiany z Powiatowego Stanowiska Kierowania
w Lubaczowie. Pozostałe jednostki dysponowane są telefonicznie.
W 2018 r. jednostki z terenu gminy dysponowane były przez Powiatowe Stanowisko
Kierowania:
− OSP Oleszyce – 96 razy w tym pożary 25, miejscowe zagrożenia 65, alarmy fałszywe 1,
wyjazdy gospodarcze 2, zabezpieczenie rejonu działania 3,
− OSP Stare Oleszyce – 18 razy w tym pożary 6, miejscowe zagrożenia 10, wyjazdy
gospodarcze 2,
− OSP Futory – 16 razy w tym pożary 5, miejscowe zagrożenia 8, wyjazdy gospodarcze 3.
Wybrane działania ratownicze w 2018 roku na terenie gminy Oleszyce:
− pożar sadzy w budynku mieszkalnym - Oleszyce (03.03.2018, 01.04.2018, 24.11.2018);
Stare Sioło (01.04.2018); Stare Oleszyce (11.04.2018),
− pożar budynku mieszkalnego - Oleszyce (19.02.2018), Nowa Grobla (26.11.2018),
− pożar budynku gospodarczego – Oleszyce (06.03.2018), Nowa Grobla (23.10.2018),
− pożar odpadów ogrodniczych - Oleszyce (27.09.2018),
− pożar garażu – Oleszyce (02.12.2018),
− pożar zboża na pniu – Lubomierz (11.07.2018),
− pożar młyna – Nowa Grobla (07.08.2018),
− pożar samochodu – Oleszyce (21.02.2018, 06.07.2018),
− pożar suszarki – Futory (18.08.2018),
− pożar ogrodzenia – (31.07.2018),
− pożar lasu – Lipina (14.04.2018),
− pożary ściółki leśnej/torf - Sucha Wola (06.12.2018),
− pożar śmietnika Oleszyce (07.11.2018),
− wypadki komunikacyjne:
o droga woj. 865 Jarosław-Oleszyce-Bełżec (20.01.2018, 03.02.2018, 16.02.2018,
10.03.2018, 30.03.2018, 10.04.2018, 10.07.2018, 24.08.2018, 04.11.2018),
o droga woj. 867 Oleszyce-Sieniawa- (23.06.2018),
o Oleszyce (08.11.2018, 03.12.2018),
o Stare Sioło (03.10.2018),
o Nowa Grobla (08.1.2018),
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− usuwanie powalonych drzew i gałęzi - Oleszyce (31.01.2018, 10.05.2018, 13.03.2018,
02.06.2018, 18.06.2018, 05.08.2018, 06.08.2018, 08.08.2018),
− naderwany dach - Oleszyce (05.08.2018),
− zalanie/podtopienie posesji – Oleszyce (02.06.2018, 05.06.2018, 05.08.2018, 15.08.2018,
24.08.2018),
− usuwanie niebezpiecznych owadów – Oleszyce (15.05.2018, 20.06.2018, 06.07.2018,
10.07.2018, 12.07.2018, 02.08.2018, 09.08.2018, 12.08.2018, 13.08.2018, 14.08.2018,
18.08.2018 24.08.2018, 29.08.2018, 11.09.2018), Stare Sioło (27.07.2018, 30.07.2018,
02.08.2018, 27.08.2018, 18.09.2018), Borchów (24.07.2018), Zalesie (28.05.2018,
01.08.2018) Nowa Grobla (02.09.2018),
− usuwanie oleju napędowego na drodze (24.09.2018),
− poszukiwanie zaginionej osoby – Futory (30.09.2018),
− otwarcie mieszkania – pomoc policji Zabiała (17.03.2018),
− zabezpieczenie imprez i uroczystości - Oleszyce (15.07.2018).
Pozostała działalność
− W dniu 22.07.2018 r. odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP
i MDP W zawodach wzięło udział ogółem 13 drużyn z terenu gminy w tym 5 w grupie
„A”, 2 w grupie „C”, 4 w MDP chłopcy i 2 MDP dziewczyny.
− W dniu 24 czerwca 2018 r. w Odrzykoniu (powiat krośnieński, gmina Wojaszówka)
odbyły się X Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych wg regulaminu CTIF Województwa Podkarpackiego. W kategorii
dziewcząt powiat lubaczowski reprezentowała MDP Oleszyce która uplasowała się na
V miejscu.
− W dniu 9 września 2018 r. w Krzeszowie (powiat niżański) rozegrano VI Wojewódzkie
Zawody Sportowo–Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych. Powiat lubaczowski
reprezentowała zarówno w grupie „A” jak również w grupie „C” jednostka OSP Stare
Oleszyce. Drużyny z OSP Stare Oleszyce („A” i „C” ) zostały wicemistrzami
województwa podkarpackiego.
− 16 marca 2018 roku w Miejsko–Gminnym Ośrodku Kultury w Oleszycach odbyły się
finały eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież
Zapobiega Pożarom", którego organizatorem byli: Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego
ZOSP RP w Oleszycach oraz Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce.
− Członkowie OSP z jednostek z terenu Gminy uczestniczyli w powiatowych obchodach
Dnia Strażaka organizowanych w Nowinach Horynieckich (13.05.2018).
− Członkowie OSP uczestniczyli w uroczystościach patriotycznych organizowanych na
terenie Gminy (3-Maja, Dzień Wojska Polskiego, Rocznica Bitwy pod Oleszycami) oraz
w uroczystościach kościelnych.
Finansowanie działalności OSP
Gmina Oleszyce zabezpiecza środki finansowe związane z bieżącym utrzymaniem OSP
(zakup paliwa, ubezpieczenie sprzętu i strażaków, wypłatę ekwiwalentu za udział w pożarach,
badania lekarskie, opłatę za gaz i energię elektryczną oraz wynagrodzenia dla opiekunów
sprzętu). Zakupy sprzętu gaśniczego odbywają się w miarę posiadanych środków. Celowość
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zakupów sprzętu analizowana jest przez komendanta gminnego i opiniowana na Zarządzie
Gminnym ZOSP RP w Oleszycach.
Jednostki w miarę swoich możliwości pozyskują środki z źródeł pozabudżetowych zgodnie
z ustawą o stowarzyszeniach i statutem. W roku bieżącym w ramach dotacji MSWiA jednostka
OSP Nowa Grobla zakupiła 6 ubrań specjalnych UPS za kwotę 8 100,00 zł, w tym dotacja
MSWiA 4 225,00 zł, dotacja Gminy Oleszyce 3 875,00 zł.
Komisja Polityki Socjalnej i Komunalnej dokonała przeglądu Jednostek OSP działających
na terenie gminy Oleszyce. W dniu 21-05-2018 dokonano przeglądu jednostek w Borchowie,
Futorach i Oleszycach, a w dniu 27.08.2018 jednostek w Nowej Grobli, Zalesiu, Starym Siole
i Starych Oleszycach. Członkowie OSP wskazywali na potrzeby w zakresie doposażenia
jednostek. Potrzeby te znane są także zarządowi gminnemu OSP i są realizowane w miarę
posiadanych środków finansowych.

8. Instytucje Kultury
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury wpisany jest do Rejestru Instytucji Kultury Urzędu
Miasta i Gminy Oleszyce i posiada osobowość prawną.
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury służy realizacji zadań gminy w zakresie upowszechniania
kultury, ożywienia lokalnych i regionalnych tradycji kulturowych w kierunku optymalnego
zaspokajania potrzeb kulturalnych środowiska, przy uwzględnieniu możliwości kadrowych,
lokalnych, finansowych oraz stanu wyposażenia w odpowiedni sprzęt.
Głównym celem działalności MGOK jest rozwój i kształtowanie potrzeb oraz aspiracji
kulturalnych na drodze powszechnego i aktywnego uczestnictwa w kulturze społeczności
Gminy. Rozbudzanie, upowszechnianie i zaspokajanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych
społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, organizowanie różnego
typu – uroczystości, festynów, konkursów, spotkań, przeglądów, rozwijanie zainteresowań
poprzez uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć tj. kołach, kursach, warsztatach.
Do podstawowych zadań Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury należy rozpoznawanie
i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych, przygotowywanie do odbioru
i tworzenia wartości kulturalnych, kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze,
organizowanie przedsięwzięć propagujących i prezentujących dorobek kulturalny w gminie,
organizowanie różnorodnych form edukacji artystycznej, kulturalnej, społecznej i naukowej
kierowanej do odbiorców wszystkich grup wiekowych. Popularyzacja i promocja twórczości
artystycznej ze wszystkich dziedzin sztuki. Zgodnie z zapisami o działalności statutowej
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury prowadzone są systematyczne otwarte zajęcia
przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zamieszkałych przede wszystkim na terenie
naszej gminy. Zajęcia obejmują aktywność w zakresie tańca, sztuk plastycznych, fotografii,
działań o charakterze rękodzielnictwa czy muzyki. Odbywają się prelekcje, spektakle,
wernisaże, wystawy, spotkania.
Na pomieszczenia Ośrodka składają się dwie sale. Sala widowiskowa mogąca pomieścić do
200 osób – wyposażona jest w scenę, ekran, rzutnik oraz sprzęt nagłaśniający i Sala
konferencyjna, przeznaczona jest na konferencje, szkolenia oraz inne spotkania do 20 osób.
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Na czele Ośrodka stoi dyrektor, który zarządza całokształtem działalności i jest za nią
odpowiedzialny. Gospodarka finansowa prowadzona jest na zasadach obowiązujących
instytucje kultury i podlega przepisom o finansach publicznych.
Zatrudnienie w M-GOK w 2018 r. ogółem wynosiło 15 osób zatrudnionych łącznie na
10 etatów: dyrektor, główny księgowy, animator kultury, 9 opiekunów świetlic, konserwator,
instruktor (muzyk, akustyk), instruktor. MGOK zatrudnia także dwóch Instruktorów na umowę
zlecenie (Amatorski Teatrzyk "Wesoła Gromadka", Zespół Wokalny "Cztery Pory Roku")
W strukturach M-GOK w Oleszycach znajdują się świetlice wiejskie w Futorach, Starych
Oleszycach, Zabiałej, Starym Siole, Nowej Grobli, Zalesiu, Suchej Woli, Borchowie a także
świetlica w Oleszycach. Świetlice są czynne od wtorku do soboty w godz. od 16.00 do 20.00,
w okresie zimowym od 15.00 do 19.00.
W Ośrodku Kultury cyklicznie odbywają się zajęcia muzyczne, teatralne, taneczne,
breakdance oraz działa sekcja szachowa i warcabowa. Ośrodek Kultury jest ponadto
organizatorem cyklicznych imprez organizowanych na terenie Gminy: tj. Wojewódzka
Wystawa Koni Zimnokrwistych, Dni Oleszyc, Rap Festiwal, Dożynki, Wieczór Kobiet, Dzień
Dziecka, Mikołajki.
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Oleszycach zaangażowany jest w przedsięwzięcia
kulturalne tworzone we współpracy z innymi podmiotami (szkoły, placówki oświaty, Urząd
Miasta i Gminy, sołectwa, inne ośrodki kultury, kołami gospodyń, stowarzyszeniami, OSP).
MGOK w 2018 roku był również organizatorem lub współorganizatorem wydarzeń
kulturalnych i rozrywkowych na terenie Gminy, takich jak:
− koncert Kolęd i Pastorałek pod hasłem „Daj się zakolędować!”,
− Dzień Babci i Dziadka,
− „Ferie z warcabami”,
− zajęcia dla dzieci w świetlicach na terenie Miasta i Gminy Oleszyce w okresie ferii
zimowych,
− I turniej warcabowy „Warcabowe Love”,
− spektakl teatralny w wykonaniu „Teatrzyku Wesoły Melonik" z Rzeszowa,
− bal walentynkowy dla dzieci w wieku szkolnym,
− VII Gminny Konkurs Recytatorski dla Szkół Podstawowych „W parach z podziałem na
role”,
− XI Konkurs Palmy Wielkanocnej 2018”,
− „warsztaty rękodzieła”, związane z tematyką świąt wielkanocnych,
− XII Drużynowy Powiatowy Turniej Szachowy,
− 227. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
− koncert zespołu „VOX”,
− Dzień Matki,
− II Festiwal Questiingu na Ziemi Lubaczowskiej,
− VI Minimaraton Śladami Księcia Józefa Sapiehy,
− pikniki rodzinny w Uszkowcach, w Starych Oleszycach, w Starym Siole, w Borchowie,
w Zabiałej, w Futorach, w Nowej Grobli,
− wakacje organizowane w świetlicach na terenie gminy,
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze,
Oleszyce Disco Polo Summer,
Święto Wojska Polskiego,
piknik Rodzinny w Zalesiu,
wakacje w Ośrodku Kultury,
79 rocznica Bitwy pod Oleszycami,
wystawa „Drogi do Niepodległości”,
koncert zespołu wokalnego Cztery Pory Roku,
Przegląd Twórczości Dziecięcej ,,Mam talent”,
koncert Wojciecha Fila,
występ Teatru Arki Lwowskiej i przedstawił spektakl „ Powstała z kolan”według
scenariusza ks. Józefa – Jana Dudka,
− konkurs recytatorski poezji patriotycznej dla dzieci i młodzieży,
− koncert piosenki patriotycznej w wykonaniu młodzieży z SP w Oleszycach i uroczyste
sadzenie alei lipowej,
− seans filmu „Wyklęty”
− 100 rocznica Odzyskania Niepodległości,
− Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego w warcabach 100 polowych
− spektakl Teatru Florianum z Narola „Co Będzie”
− spotkanie autorskie z poetami ziemi lubaczowskiej
− Mikołajkowy Turniej Szachowy.
Działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, to nie tylko działalność kulturalna to także –
sprawowanie administracji budynku Ośrodka Kultury oraz Świetlic na terenie Gminy Oleszyce.
Do działalności Ośrodka należy także:
− aktualizowanie strony internetowej oraz tablic ogłoszeniowych,
− bieżące utrzymanie czystości, ładu i porządku wokół budynków Ośrodka Kultury,
− prace administracyjno-biurowe – sporządzanie dokumentacji podstawowej działalności
placówki, sprawozdań, regulaminów, zarządzeń, protokołów,
− opracowywanie graficzne i druk dyplomów konkursowych, zaproszeń, podziękowań,
plakatów, dokumentacji fotograficznej imprez organizowanych przez MGOK,
− przygotowanie gazetek ściennych, dekoracji okolicznościowych oraz scenografii na
uroczystości i imprezy, organizacja spotkań, zebrań, wycieczek, zajęć z dziećmi,
młodzieżą i dorosłymi,
− dokonywanie zakupów dla M-GOK i podległych jej świetlic.
Budżet Ośrodka Kultury w 2018 r. wyniósł 761 460,00 zł, w tym dotacja podmiotowa z budżetu
gminy 746 761,24 zł.
Nasza placówka otwarta jest dla społeczności lokalnej 5 dni w tygodniu od 7.30 – 21.00.
Ponadto wiele uroczystości odbywa się również w sobotę lub w niedzielę.
Oferta zajęć cyklicznych jest bogata i atrakcyjna, staramy się ją ciągle poszerzać
i dostosowywać do oczekiwań społeczeństwa. Wszystko co dzieje się w MGOK śledzić można
na naszej stronie internetowej www.oleszyce.pl lub na facebooku, gdzie zamieszczamy
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aktualne informacje dotyczące naszych działań, zajęć cyklicznych oraz wydarzeń, na które
wszystkich zapraszamy.
Mamy świadomość, że nie wszystkie oczekiwania społeczeństwa udaje nam się spełnić, nie
wszystkie potrzeby kulturalne zaspokoić. Ale staramy się w miarę posiadanych środków
i możliwości realizować sugestie i propozycje płynące od społeczności lokalnej. Rok 2018 był
rokiem owocnej pracy kulturalnej na rzecz środowiska lokalnego i promowania naszej gminy.
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Oleszycach wpisana jest do Rejestru Instytucji
Kultury Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce i posiada osobowość prawną.
Działa w oparciu o ustawę o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r.
W 2018 roku zmieniony został Statut MGBP w Oleszycach, w którym doprecyzowano
dodatkową działalność naszej biblioteki.
Do zadań Biblioteki należy:
− gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, ze
szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
− opracowanie materiałów informacyjnych dotyczących zasobów, pozyskanych nowości
itp.,
− uzupełnianie zbiorów Biblioteki stosownie do potrzeb mieszkańców Miasta i Gminy,
− udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz
prowadzenie wymiany międzybibliotecznej,
− organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ze szczególnym
uwzględnieniem osób uczących się, ludzi chorych i niepełnosprawnych,
− pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, współdziałanie
z innymi bibliotekami, instytucjami kultury, świetlicami wiejskimi działającymi na
terenie Gminy, w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych
i kulturalnych mieszkańców Gminy,
− popularyzacja książki i czytelnictwa,
− doskonalenie zawodowe poprzez udział w szkoleniach, wymianie doświadczeń
bibliotecznych,
− tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych,
bibliograficznych i faktograficznych - budowa ośrodka informacji,
− organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem, służących
popularyzacji sztuki, nauki, upowszechniania dorobku kulturalnego Miasta i Gminy,
promowaniu książki,
− współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami kultury, podmiotami
prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów
oraz organami władz publicznych zajmujących się działalnością kulturalną.
Tę bardzo szeroką działalność rozwijamy na kilku płaszczyznach.
W roku 2018 r. MGBP w Oleszycach zajmowała pomieszczenie w MGOK w Oleszycach
o powierzchni 248 m2 Księgozbiór obejmował 20780 książek, w roku 2018 ubyło 491,
przybyło 794. Zanotowano: 5696 odwiedzin, 9240 wypożyczeń, średnio 1,4 wypożyczenia
w przeliczeniu na mieszkańca; zarejestrowano 491 czytelników, w przeliczeniu na mieszkańca
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0,9 odwiedzin fizycznych. Zatrudnionych było cztery osoby na 2,75 etatu. Budżet biblioteki
wyniósł 181 611 zł., w tym dotacja podmiotowa z budżetu gminy 178 013 zł. (co daje 0,6%
budżetu organizatora). Wydatki na zbiory biblioteczne w przeliczeniu na jednego mieszkańca
wyniosły 2,50 zł. Usługi biblioteczne dostępne były przez pięć dni /40 godzin w tygodniu/.
Oprócz działalności podstawowej w roku 2018:
− przeprowadzono 2 lekcje biblioteczne zapoznające z pracą biblioteki: Jak powstaje
książka oraz Ciekawostki ze świata książek,
− odbyły się dwa spotkania autorskie: dla dorosłych z Simonem Lavee, autorem "Oddziału
niezwyciężonych", historii opowiadającej losy Mundka Łukawieckiego, partyzanta
z okolic Lubaczowa i z Marysią Krasowską- autorki książek i blogów internetowych dla
młodzieży,
− dwukrotnie gościliśmy w bibliotece Tomasza Kubę Kozłowskiego z Domu Spotkań
z Historią w Warszawie: przed Wielkanocą z prelekcją zatytułowaną Palma, pascha,
pesach- Wielkanoc na Kresach i w ramach Festiwalu Dziedzictwa Kresów z prelekcją pt.
Nie tylko 11. listopada. Zapomniana historia roku 1918 na Kresach. Prelekcję na temat
O Wawrzyńcu i świętym Graalu przedstawił w bibliotece doktor historii sztuki Marek
Sikorski,
− zaproponowaliśmy uczniom Szkół Podstawowych z terenu Oleszyc spotkania z Teatrem,
w ramach tej akcji uczniowie obejrzeli Chłopców z Placu Broni i Piotrusia Pana,
− we współpracy z Zespołem Szkół w Oleszycach włączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji
narodowego czytania Przedwiośnia Stanisława Wyspiańskiego,
− biblioteka przygotowała cztery wystawy: Rok 2018 rokiem Zbigniewa Herberta, Portrety
naszych przodków, Smoki i smokobójstwo oraz z cyklu Drogi do Niepodległości: W 155
rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Ta ostatnia we współpracy z Muzeum
Kresów w Lubaczowie,
− Realizowane było pięć projektów:
o W tej kolędzie - pastorałki oleszyckie - w ramach którego przygotowane zostały kartki
świąteczne zawierające teksty pastorałek śpiewanych niegdyś w Oleszycach,
o Wokół baśni - cykliczne czytanie i oglądanie baśni z przedszkolakami,
o Mała książka - wielki człowiek - pilotażowy projekt dla trzylatków realizowany
w ramach ogólnopolskiej kampanii Instytutu Książki,
o Poeci ziemi lubaczowskiej w hołdzie Niepodległej - we współpracy z Miejską
Biblioteką Publiczną w Lubaczowie został wydany tomik poezji poetów z naszych
okolic,
o Kwiaty z papieru - nauka, tworzenie i ekspozycja w bibliotece papierowych bukietów,
o MGBP w Oleszycach wykupiła Parasol Licencyjny, umożliwiający projekcje filmowe
w bibliotece. W ramach licencji przygotowano projekcje dla dzieci i dorosłych. Dzieci
oglądały Baśnie Andersena, Czarnoksiężnika z Oz, Za niebieskimi drzwiami; dla
dorosłych wyświetlone zostały: Twój Vincent, Królestwo niebieskie, Wyklęty,
− nawiązana została współpraca z wolontariatem studenckim, co zaowocowało szeregiem
imprez dla dzieci: przygotowywane były walentynkowe serca z masy solnej, uczniowie
klasy pierwszej a uczyli się zasad pierwszej pomocy, uczniowie klasy zerowej
przygotowywali świąteczne dekoracje,
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− podczas organizowanego w bibliotece tygodnia bibliotek dla zaproszonych czytelników
z koncertem akordeonowym wystąpili w sali wypożyczalni uczniowie Państwowej
Szkoły Muzycznej I stopnia w Lubaczowie,
− biblioteka poprzez nawiązanie współpracy z firmą Fun Media zaoferowała dla chętnych
uczniów możliwość uczenia się języka angielskiego z komputerem. Z oferty skorzystało
11 osób,
− biblioteka zaprosiła Seniorów do współpracy. W pomieszczeniach biblioteki odbywały
się spotkania w każdy ostatni wtorek miesiąca.
Sfera techniczna:
W 2013 roku umową o wprowadzenie do używania programu komputerowego Mak Plus
rozpoczęto kodowanie wpisanych do programu woluminów. Na koniec roku 2017 wpisane było
13100 egzemplarzy. Pod koniec roku 2018 w elektronicznym magazynie bibliotecznym
znajdowało się ponad 17400. Kontynuowany był przez cały ubiegły rok lifting zbiorówwymieniana była zniszczona folia ochronna. Wszystkie nowo kupione książki zostały
obłożone.
Od stycznia zaczął działać system biblioteczny, który stworzył nowe możliwości dla
czytelników, a mianowicie katalog OPEC, zawierający bazę danych w naszej bibliotece
woluminów oraz możliwość zamówienia i rezerwacji.
Zlikwidowano filię biblioteczną w Starych Oleszycach, nieczynną od roku 2000. Nie udało się
jeszcze zagospodarować posiadanych tam zbiorów - prace trwają.

9. Sport i rekreacja
Zdrowie, kondycja, dobre samopoczucie - jest jeszcze wiele korzyści jakie można odnieść
poprzez wszelkiego rodzaju aktywność fizyczną. Wśród społeczeństwa od lat panuje
powszechne przekonanie że „Ruch to zdrowie” i dlatego staramy się zapewnić naszym
mieszkańcom dobre warunki do uprawiania sportu.
Na terenie Miasta i Gminy Oleszyce działają takie obiekty sportowe jak:
− Centrum Rekreacyjno-Sportowe - jest to obiekt sportowy, który znajduje się przy ulicy
Zamkowej. Ma pełne zaplecze - dwa boiska do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne,
boiska do siatkówki plażowej, szatnie,
− hala widowiskowo–sportowa wraz z boiskiem wielofunkcyjnym przy szkole
podstawowej im. Jana Pawła II w Oleszycach,
− Orlik, na którym dostępne są boiska do piłki nożnej, piłki koszykowej/siatkowej oraz
tenisa ziemnego. Do wypożyczenia jest sprzęt do tenisa ziemnego jak również piłki do
siatkówki, koszykówki i piłki nożnej. Z boisk, jak również ze skate parku położonego na
terenie obiektu, można korzystać bezpłatnie.
Kluby sportowe działające na terenie Gminy Oleszyce:
− Samodzielna Sekcja Piłki Siatkowej „Czarni” Oleszyce,
− Ludowy Klub Sportowy „Czarni” Oleszyce,
− Ludowy Klub Sportowy ”Błękitni” w Futorach,
− Ludowy Klub Sportowy ”Błękitni” w Zalesiu,
− Uczniowski Klub Sportowy „Zjednoczeni” Zabiała-Stare Sioło,
− Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Oleszyce,
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Gmina Oleszyce posiada place zabaw przy świetlicach: w Nowej Grobli, Zabiałej, Suchej Woli,
Borchowie, Starym Siole oraz siłownie plenerowe (zewnętrzne) ze strefą relaksu przy świetlicy
w Futorach, Zalesiu i Starych Oleszycach.
W miejscowościach Futory, Zalesie i Stare Sioło znajdują się boiska do piłki nożnej.
Wydarzenia sportowe organizowane w 2018 roku to:
− VII Amatorski Halowy Turniej piłki nożnej,
− VII Amatorski Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza MiG Oleszyce,
− VI Amatorski Turniej Piłki Koszykowej o Puchar Burmistrza MiG Oleszyce,
− turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza MiG Oleszyce,
− turniej siatkówki plażowej o puchar Burmistrza MiG Oleszyce,
− ferie z piłką dla młodych sportowców,
− rozgrywki na Orliku w okresie wakacyjnym,
− mecze i treningi na Orliku i Stadionie miejskim w Oleszycach.
W 2018 roku na imprezy sportowe zostało wydatkowanych z budżetu gminy 10 422,47 zł.
Podstawowymi jednostkami realizującymi cele i zadania w zakresie kultury fizycznej są
stowarzyszenia kultury fizycznej. Główną formą pomocy, jaką Gmina udziela w ramach
posiadanych środków w budżecie, służącą wsparciu rozwoju sportowego dzieci i młodzieży
reprezentujących kluby sportowe, jest dotacja.
Dotacje dla klubów sportowych z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi
sportu udzielone w roku 2018
− Samodzielna Sekcja Piłki Siatkowej „Czarni” Oleszyce - 30 000,00 zł,
− Ludowy Klub Sportowy „Czarni” Oleszyce - 57 000,00 zł,
− Ludowy Klub Sportowy ”Błękitni” w Futorach - 26 000,00 zł,
− Ludowy Klub Sportowy ”Błękitni” w Zalesiu - 18 000,00 zł,
− Uczniowski Klub Sportowy „Zjednoczeni” Zabiała-Stare Sioło - 18 000,00 zł,
− Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Oleszyce - 7 000,00 zł.
RAZEM -156 000 zł.
Podstawa prawna:
− ustawa o sporcie z 25.06.2010 r.,
− uchwała Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie
określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Oleszyce
w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu,
− uchwała Nr XVII/105/2015 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 28 stycznia
2011 r. określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy
Oleszyce w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

10. Aktywność obywatelska
Na terenie Gminy Oleszyce zostało utworzonych 7 jednostek pomocniczych:
Miasto Oleszyce,
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Sołectwo Stare Oleszyce,
Sołectwo Stare Sioło,
Sołectwo Nowa Grobla,
Sołectwo Borchów,
Sołectwo Futory,
Sołectwo Zalesie.
Jednostki pomocnicze działają na podstawie statutów jednostek pomocniczych uchwalonych
przez Radę Miejską w drodze uchwały, na zasadach określonych w Statucie Miasta i Gminy.
Jednostki pomocnicze nie prowadzą samodzielnej gospodarki finansowej. Gospodarka
finansowa jednostek pomocniczych prowadzona jest w ramach budżetu gminy.
Na podstawie uchwały Nr VIII/43/2015 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 27 marca
2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Oleszyce środków
stanowiących fundusz sołecki poszczególne sołectwa corocznie wydatkują środki finansowe na
realizację zadań gminy w ramach funduszu sołeckiego. W 2018 roku w budżecie Miasta
i Gminy zaplanowano realizacje następujących przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego:
Sołectwo Stare Oleszyce
1. Wykonanie tablic ogłoszeń na terenie sołectwa - 3 000,00 zł,
2. Zakup placów zabaw dla miejscowości Zabiała i Uszkowce -10 000,00 zł,
3. Zakup wyposażenia i umundurowania dla OSP Stare Oleszyce - 2 500,00 zł,
4. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - 13 000,00 zł,
5. Remont dróg gminnych w sołectwie Stare Oleszyce - 9 087,70 zł,
Razem Sołectwo Stare Oleszyce - 37 587,70 zł.
Sołectwo Nowa Grobla
1. Zakup kuchenki gazowej, okapu i naczyń na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nowej
Grobli - 3 000,00 zł,
2. Zakup kamienia z przeznaczeniem na drogi gminne dojazdowe do pól - 2 500,00 zł,
3. Wykonanie zadaszenia, ławek i stołów przy świetlicy wiejskiej - 9 052,62 zł,
4. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Nr działki 258 - 8 000,00 zł.
Razem Sołectwo Nowa Grobla - 22 552,62 zł.
Sołectwo Stare Sioło
1. Zakup wiaty przystankowej z wyposażeniem - 5 000,00 zł,
2. Przebudowa dróg gminnych - 10 000,00 zł,
3. Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej - 8 000,00 zł,
4. Organizacja imprez integracyjnych - 1 536,08 zł,
5. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - 7 000,00 zł.
Razem Sołectwo Stare Sioło - 31 536,08 zł.
Sołectwo Futory
1. Zakup sprzętu i umundurowania do remizy OSP Futory - 4 000,00 zł,
2. Budowa infrastruktury boiska sportowego w Futorach - 10 000,00 zł,
3. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Futorach - 2 000,00 zł,
4. Wykonanie utwardzenia dróg gminnych dojazdowych do pól - 1 500,00 zł,
5. Zakup i montaż ławek na placu świetlicy wiejskiej w Futorach - 2 500,00 zł,
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6. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Futory - 9 844,63 zł.
Razem Sołectwo Futory - 29 844,63 zł.
Sołectwo Zalesie
1. Wykonanie zadaszenia przy budynku szatni oraz utwardzenie dojazdu do budynku
szatni położonej przy boisku sportowym w miejscowości Zalesie -27 000,00 zł,
2. Zakup wyposażenia do świetlicy w Zalesiu -2 500,00 zł,
3. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Suchej Woli - 1 500,00 zł,
4. Zorganizowanie imprez integracyjnych - 1 137,48 zł.
Razem Sołectwo Zalesie - 32 137,48 zł.
Sołectwo Borchów
1. Przebudowa odcinka drogi na działce Nr 96 w Borchowie - 16 350,65 zł.
Razem Sołectwo Borchów - 16 350,65 zł,
W 2018 roku wydatki z Funduszu sołeckiego zostały zrealizowane:
Stare Oleszyce w 98,60%,
Nowa Grobla w 99,99%,
Stare Sioło w 99,65%,
Futory w 94,57%,
Zalesie w 99,80%,
Borchów – 0,00.
Z zaplanowanych zadań nie zostały zrealizowane:
Wykonanie utwardzenia dróg gminnych dojazdowych do pól w sołectwie Futory,
Przebudowa odcinka drogi na działce Nr 96 w Borchowie.
X. Podsumowanie
W roku 2018 Gmina Oleszyce wydatkowała 7 061 355,36 zł na realizacje zadań
majątkowych, które służą powiększeniu majątku gminy. W tej kategorii mieszczą się wszelkie
wydatki dotyczące budowy czy rozbudowy obiektów komunalnych i infrastruktury
komunalnej, modernizacja dróg, rozwój terenów zielonych oraz przygotowanie dokumentacji
projektowej w tym zakresie. Realizacja zadań majątkowych to często proces bardzo długi
ponieważ większość zadań majątkowych związana jest z pozyskaniem środków tzw.
„zewnętrznych”.
W 2018 roku ukończone zostały następujące inwestycje:
− „Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez rewaloryzację wzgórza pałacowego” 2 426 930,23 zł,
− „Poprawa warunków edukacji wspierających kluczowe umiejętności w Gminie
Oleszyce” - 1 210 769,77 zł,
− „Gmina bliżej obywateli – rozwój e-usług Gminy Oleszyce” - 475 456,50 zł,
− „Przebudowa drogi powiatowej nr 1553R Cewków-Stary Dzików-Oleszyce w km
15+759-19+171” -315 290,35 zł,
− „Budowa infrastruktury technicznej osiedla przy ul. Różanej” - 249 972,30 zł,
− „Budowa dodatkowej studni głębinowej na ujęciu wody w miejscowości Borchów” 144 762,84 zł,
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W tracie realizacji były zadania „Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Oleszyce
poprzez rozwój i zagospodarowanie terenów zielonych”, na które wydatkowano w 2018 roku
1 098 069,60 zł oraz zadanie „Przebudowa części zabytkowego ratusza w Oleszycach
z przeznaczeniem na Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Oleszycach”, którego realizacja
została zakończona w 2019 roku (w 2018 roku nie wydatkowano środków finansowych).
Ponadto w ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki na realizację zadań z zakresu
infrastruktury drogowej, komunalnej, sportowej oraz modernizacji oświetlenia ulicznego.
W 2018 roku nie zostały zrealizowane zaplanowane budżecie Gminy zadania:
− „Poprawa jakości wychowania przedszkolnego w Gminie Oleszyce poprzez rozbudowę
i przebudowę Przedszkola Samorządowego w Oleszycach” – praca biegłych sądowych,
− „Poprawa infrastruktury oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej na terenie
miejscowości Oleszyce” – ceny oferowane przez wykonawców przewyższały możliwości
finansowania przez Gminę Oleszyce,
− Zakup samochodu pożarniczego” – nie pozyskano środków „zewnętrznych” na zakup
samochodu.

Rok 2018 należy postrzegać jako efekt wcześniejszych działań oraz początek i punkt wyjścia
do działań kolejnych (np. przygotowanie dokumentacji projektowych). Wśród priorytetów są
projekty infrastrukturalne, na które Gmina Oleszyce stara się pozyskać środki finansowe.
Podejmowane działania mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz poprawę
wizerunku Oleszyc oraz pozostałych miejscowości gminy. Realizując zadania, często
dokonujemy wyboru inwestycji priorytetowych, które zaspokoją potrzeby jak najszerszej grupy
odbiorców. W realizacji inwestycji bardzo ważnym czynnikiem są możliwości pozyskania
środków zewnętrznych, bez których Gmina nie jest w stanie podołać realizacji zadań.
W 2018 roku została oddana do użytku „obwodnica Oleszyc”, inwestycja która realizowana
była przez Samorząd Województwa Podkarpackiego. Inwestycja ta ma ogromne znaczenie pod
względem komunikacyjnym w centrum Oleszyc, co niewątpliwie podniesie poziom
bezpieczeństwa w mieście.
Nasze działania to nie tylko inwestycje, ale także działania w obszarach Oświaty, Pomocy
Społecznej, Kultury, Sportu, Porządku Publicznego itp. Niezmiennie, w ramach konkursów
ofert, przekazujemy klubom, stowarzyszeniom, organizacjom pozarządowym środki na
organizację wydarzeń sportowych i kulturalnych. Wyodrębnione są ponadto środki na
realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego. W 2018 roku w budżecie Gminy Oleszyce nie
zostały wyodrębnione środki finansowe na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego.
Działaniom towarzyszy równomierny rozwój wszystkich miejscowości, choć mamy
świadomość, jak wiele jest jeszcze potrzeb, którym trzeba będzie sprostać w najbliższych
latach.

Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
81

Raport o stanie Miasta i Gminy Oleszyce 2018 r.

1. Spis Ilustracji
Rysunek 1 Położenie Miasta i Gminy Oleszyce na tle powiatu Lubaczowskiego .................................. 4
Rysunek 2 Podział administracyjny Miasta i Gminy Oleszyce ............................................................... 5
Rysunek 3 Dochody Gminy Oleszyce w 2018 r. ..................................................................................... 7
Rysunek 4 Wydatki Gminy Oleszyce w 2018 r....................................................................................... 9

2. Spis Tabel
Tabela 1 Ludności Miasta i Gminy Oleszyce według stanu na dzień 31.12.2018r.-pobyt stały ............. 6
Tabela 2 Dochody Gminy Oleszyce w 2018 r. (własne) ......................................................................... 8
Tabela 3 Wykaz wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2018 r. ............................................... 11
Tabela 4 Stan organizacji szkół podstawowych w roku 2018 ............................................................... 36
Tabela 5 Stan bazy lokalowej oświaty w 2018 r. .................................................................................. 38
Tabela 6 Urządzenia rekreacyjno-sportowe .......................................................................................... 38
Tabela 7 Wysokość środków z budżetu uzupełniających subwencję oświatową .................................. 39
Tabela 8 Zatrudnienie w placówkach oświatowych w roku 2018 ......................................................... 40
Tabela 9 Nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku 2018.............................................. 40
Tabela 10 Poziom wykształcenia nauczycieli w 2018 r. ....................................................................... 41
Tabela 11 Stopnie awansu zawodowego nauczycieli ............................................................................ 41
Tabela 12 Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego – szkoła rok 2017/2018 .......................... 43
Tabela 13 Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego – szkoła TYP wymagań – dla upośledzonego
w st. lekkim ........................................................................................................................................... 43
Tabela 14 Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2017/2018 .............................................................. 44
Tabela 15 Zestawienie osiągnieć w zawodach sportowych rok 2018 ................................................... 46
Tabela 16 Sukcesy uczniów - Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Kustronia w Starych Oleszycach . 47
Tabela 17 Sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej w Futorach w roku 2018 ........................................ 49
Tabela 18 Dowożenie uczniów do szkół w okresie od 1.01.2018 – 31.12.2018 ................................... 53
Tabela 19 Stypendia szkolne w roku 2018 ............................................................................................ 53
Tabela 20 Liczba osób objętych pomocą społeczną (według powodów). ............................................. 57
Tabela 21 Świadczenia pomocy społecznej w ramach zadań własnych gminy i współfinansowanych
z budżetu państwa w 2018 roku. ........................................................................................................... 58
Tabela 22 Świadczenia pomocy społecznej w ramach zadań zleconych gminie .................................. 58
Tabela 23 Realizacja zadań w formie usług opiekuńczych w 2018 r. ................................................... 61
Tabela 24 Realizacja świadczeń rodzinnych w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku . 63
Tabela 25 Ilość odpadów komunalnych zebranych w 2018 r. na terenie Gminy Oleszyce .................. 66
Tabela 26 Ilość przyjętych odpadów na składowisko w Futorach ........................................................ 67

Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
82

