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Wstęp 
 

Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa ustawy 

o samorządzie gminnym. Raport obejmuje podsumowanie działalności 

Wójta Gminy Oksa za 2020 rok. 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Ogólna charakterystyka Gminy Oksa 
 

 

Gmina Oksa jest gminą wiejską położoną w zachodniej części 

województwa świętokrzyskiego, w powiecie jędrzejowskim. Graniczy 

z pięcioma gminami: Małogoszcz, Jędrzejów i Nagłowice (powiat 

jędrzejowski) oraz Włoszczowa i Radków (powiat włoszczowski).  



Raport o stanie Gminy Oksa za rok 2020 

 
                 Gmina Oksa 

6 
 

W skład Gminy Oksa wchodzi 16 sołectw, są to: Błogoszów, Lipno, Nowe 

Kanice, Stare Kanice, Oksa, Pawęzów, Popowice, Rembiechowa, 

Rzeszówek, Tyniec, Tyniec Kolonia, Węgleszyn, Węgleszyn Dębina, 

Węgleszyn Ogrody, Zakrzów oraz Zalesie.  

Przez obszar gminy nie przebiegają szlaki komunikacyjne o znaczeniu 

krajowym, jednak gmina znajduje się w niewielkiej odległości od drogi 

krajowej E7 oraz do linii kolejowych Warszawa–Kielce–Kraków oraz 

Kielce–Częstochowa.  

W zachodniej części gminy przebiega droga wojewódzka nr 742 

Przygłów–Włoszczowa –Nagłowice. Droga łączy gminę z miastami 

powiatowymi Jędrzejów oraz Włoszczowa.  

Pod względem fizycznogeograficznym Gmina Oksa umiejscowiona jest 

w makroregionie Wyżyny Przedborskiej, w obrębie Niecki 

Włoszczowskiej. Teren gminy położony jest w widłach dwóch rzek: Lipnicy 

oraz Białej Nidy. 

Powierzchnia Gminy wynosi 91 km2, co stanowi 0,8% powierzchni 

województwa  oraz 7,2% powierzchni powiatu.  

2. Demografia 
 

 

Miejscowość, ulica Razem 
Wiek < 

18 
Dorośli 

Razem 

K M 

Błogoszów 366 64 302 180 186 

Dzierążnia 26 2 24 9 17 

Gawrony 55 5 50 21 34 

Lipno 291 44 247 143 148 

Nowe Kanice 156 33 123 72 84 

Oksa 806 131 675 404 402 

Pawęzów 91 15 76 42 49 

Podlesie 69 8 61 38 31 

Popowice 182 32     150 86 96 

Rembiechowa 406 77 329 214 192 

Rzeszówek 166 28 138 85 81 

Stare Kanice 222 34 188 114 108 

Tyniec 94 16 78 46 48 

Tyniec – Kolonia 202 40 162 98 104 

Węgleszyn 515 104 411 260 255 

Węgleszyn – Dębina 323 57 266 167 156 

Węgleszyn – Ogrody 214 42 172 110 104 

Zakrzów 257 63 194 135 122 

Zalesie 187 38 149 89 98 

Razem 4628 833 3795 2313 2315 
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Gminę Oksa na koniec 2020 roku zamieszkiwało 4 628 osób, w tym  
2 313 kobiet i 2 315 mężczyzn. W 2020 roku  zmarło  69 osób a urodziło 
się 35 osób.  W ostatnim roku w Gminie Oksa istnieje tendencja spadkowa 
liczby osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy.  

Urząd Stanu Cywilnego w Oksie w 2020 roku zrealizował poniższe 

zadania:  

- wydano 533 odpisów aktów stanu cywilnego ( skrócone, zupełne i na 

drukach wielojęzycznych) 

- dokonano migracji, czyli przeniesienia z księgi papierowej do 

Centralnego Rejestru Stanu Cywilnego 514 aktów 

- dokonano transkrypcji, czyli umiejscowienia aktu zagranicznego 

w polskich księgach USC  5 aktów urodzenia i 1 aktu małżeństwa 

- sporządzono 28 zgonów 

- zawarto 14 ślubów konkordatowych oraz 1 ślub cywilny w plenerze 

- wydano 2 zaświadczenia potwierdzające uznanie ojcostwa  

- wydano 2 zaświadczenia o stanie cywilnym 

- przyjęto 15 zapewnień od nupturientów, na podstawie których wydano 

zaświadczenia stwierdzające brak okoliczności zawarcia związku 

małżeńskiego 

- zarejestrowano w 5 aktach małżeństwa  wyroki o rozwodzie  

- sporządzono 234 przypisków i 52 wzmianek przy aktach stanu cywilnego 

- 1 osoba obchodziła jubileusz 100 urodzin 

- 22 pary obchodziło jubileusz złotych godów 

 

3. Jednostki organizacyjne Gminy Oksa 

 

Urząd Gminy w Oksie 

Przedszkole Samorządowe w Oksie 

Szkoła Podstawowa w Oksie 

Szkoła Podstawowa w Węgleszynie 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oksie 

Gminna Biblioteka w Oksie 

 

Urząd Gminy Oksa obsługuje mieszkańców wszystkich miejscowości 
z terenu gminy, inwestorów, partnerów indywidualnych 
i instytucjonalnych.  
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Kierownikiem Urzędu jest Wójt Gminy, działający przy pomocy, 
Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy oraz kierowników gminnych 
jednostek organizacyjnych.  

Zadania i kompetencje Urzędu wynikają z przepisów prawa, 
w szczególności z ustawy o samorządzie gminnym. 

Urząd prowadzi sprawy związane z zaspakajaniem zbiorowych potrzeb 
mieszkańców gminy, są to między innymi: 

 ład przestrzenny 
 gospodarka nieruchomościami 
 ochrona środowiska i przyrody 
 gospodarka wodna 
 gminne drogi, ulice, mosty, place oraz organizacja ruchu drogowego 
 wodociągi i zaopatrzenie w wodę 
 kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych 
 utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, 

wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 
 zaopatrzenie w energię elektryczną  
 lokalny transport zbiorowy 
 ochrona zdrowia 
 pomoc społeczna, 
 edukacja publiczna 
 kultura, w tym prowadzenie bibliotek gminnych i innych instytucji 

kultury 
 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 
 kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia 

sportowe 
 targowiska  
 zieleń gminna i zadrzewienia 
 porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli 
 ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, 
 utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 

oraz obiektów administracyjnych  
 polityka prorodzinna, w tym zapewnienie kobietom w ciąży opieki 

socjalnej, medycznej i prawnej 
 wspieranie i upowszechniania idei samorządowej 
 promocja gminy 
 współpraca z organizacjami pozarządowymi  
 współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych 

państw 
 

Misją Urzędu Gminy Oksa jest działać sprawnie, przyjaźnie 
i bezpiecznie. Podejmujemy działania w celu zgodnego z prawem, 
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szybkiego załatwiania spraw. W działaniach kierujemy się zasadami 
legalizmu, rzetelności, celowości  i gospodarności.  

Traktujemy interesantów urzędu zawsze, jak klientów korzystających 
z usług publicznych gminy, nigdy jak petentów. Robimy wszystko co 
możliwe, by osiągać najwyższą jakość załatwianych spraw. Urząd to 
ludzie go tworzący, nie tylko miejsce na mapie gmin. 

 

II. INFORMACJE FINANSOWE 

 

Budżet Gminy Oksa na 2020 rok według Uchwały Nr XV / 88 / 2019 Rady 

Gminy w Oksie z dnia  30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia 

budżetu Gminy Oksa na 2020 rok, po stronie dochodów ustalony został 

w kwocie 28.456.698 zł, a po stronie wydatków 30.596.502 zł. 

Źródłami pokrycia deficytu budżetu w kwocie 2.139.804 zł zaplanowane 

zostały przychody pochodzące z kredytów w kwocie 1.641.660 zł oraz 

nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 

5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 498.144 zł  

Dokonane w trakcie roku zmiany spowodowały zmniejszenie budżetu 

gminy w stosunku do pierwotnie uchwalonego po stronie dochodów o 

kwotę 516.243,02 zł i zamknął się kwotą 27.940.454,98 zł, oraz 

zmniejszenie po stronie wydatków o kwotę 459.227,42 zł i jest to kwota 

30.137.274,58 zł. 

Przychody ogółem budżetu to kwota 2.196.819,60 zł w tym kredyty 

500.000 zł, nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.594.156,03 zł 

oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, 

wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych 

związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 

określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia 

środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, 

projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 

102.663,57 zł. 

Rozchody na 2020 rok nie zostały zaplanowane. 
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Sytuację finansową gminy obrazują wskaźniki dochodów i wydatków 

w przeliczeniu  na 1 mieszkańca.  Dochody budżetu w przeliczeniu na 

1mieszkańca w 2020 roku wyniosły 5 083,92 zł. 

Struktura dochodów wg. źródeł pochodzenia oraz udział procentowy do 

zrealizowanych wszystkich wykonanych dochodów kształtuje się 

następująco: 

 
Rodzaj dochodu 

Plan Wykonanie 
%  

planu 

% 
wykon
ania 

ogółe
m 

I. DOCHODY BIEŻĄCE 25 421 262,80 25 120 402,88 98,82 X 

1. Dochody własne  4 712 417,00 4 573 902,71 97,06 16,76     

2. Subwencje 9.709 424,00 9.709 424,00 100,00 35,57 

3. Dotacje celowe na zadania 

zlecone 
7 244 373,21 

   

7 171 227,21 
98,99 26,27 

4. Dotacje celowe na zadania 

własne 
535 549,25 509 289,57 95,09 1,87 

5.  Dotacje celowe w ramach 

programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich oraz środków, o 

których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 

3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 

ramach budżetu środków europejskich 

3 128 299,34 3 065 954,57 98,00 11,23 

6. Środki pozyskane od pozostałych  

jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych na zadania 

bieżące. 

91 200,00 90 604,82 99,35 0,33 

II. DOCHODY MAJĄTKOWE 2 519 192,18 2 175 509,37 86,36 X 

1. Dotacje celowe na inwestycje 58 131,84      58 130,96 99,99 0,21 

2. Dotacje celowe w ramach 

programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich oraz środków, o 

których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 

3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 

ramach budżetu środków europejskich  

2.197 710,34 986 706,82 44,90 3,61 

3. Środki na dofinansowanie 

własnych inwestycji gmin , pozyskane z 

innych źródeł 

254 000,00 1 121 322,00 441,47 4,11 

4. Dochody ze sprzedaży majątku 9 350,00 9 349,59 99,99 0,04 

OGÓŁEM 27 940 454,98 27 295 912,25 97,69 100,00 
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Struktura wydatków przedstawia poniższa tabela: 

Rodzaj wydatku Plan Wykonanie % 

1. Wydatki bieżące w tym: 25 160 740,61 21 900 345,86 87,04 

Wynagrodzenia i pochodne 9 648 256,54 8 124 297,82 84,20 

Dotacje 140 000,00 137 591,89 98,28 

Odsetki od zaciągniętych przez 

jst kredytów 
35 000,00 0,00 0,00 

Pozostałe wydatki 15 337 484,07 13 638 456,15 88,92 

2. Wydatki majątkowe w tym: 4 976 533,97 2 801 572,69 56,30 

Dotacje celowe na inwestycje i 

zakupy inwestycyjne 
545 000,00 445 000,00 81,65 

Ogółem 30 137 274,58 24 701 918,55 81,96 

 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina Oksa nie posiada zobowiązań 

z tytułu kredytów i pożyczek. 

Wynik finansowy, jakim zamknął się 2020 rok to nadwyżka budżetu 

w wysokości 2.593.993,70 zł. Powstała nadwyżka wynika z wyższego 

wykonania dochodów w stosunku do wykonania wydatków przy 

planowanym deficycie 2.196.819,60 zł. 

 

III. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 
 

W swoim zasobie gmina posiada ogółem 240,56ha mienia 

komunalnego w większości są to drogi.  

Pozostała część zajmują: grunty pod remizami OSP – 1,56ha, grunty 

pod szkołami w trwałym zarządzie szkół – 3,24 ha, w dzierżawie – 0,26ha, 

w wieczystym użytkowaniu – 1,57ha, (sklepy, Bank, Poczta i budynki 

gospodarcze).  

Lasy stanowią – 1,23ha, grunty zadrzewione – 5,13ha, nieużytki 7,13ha 

oraz  rola, łąki, wody stojące i płynące. 
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Posiadamy również lokale mieszkalne, które są w wynajmie. Roczny 

dochód  z wynajmu nieruchomości, dzierżaw i użytkowania wieczystego 

wyniósł 143 885,27 zł. 

Wykaz dróg skomunalizowanych w Gminie Oksa (drogi wewnętrzne 

i część gminnych) stan na 31.12.2020. 

Lp.  Obręb   Ilość  działek Powierzchnia w „ha” 

1 Błogoszów 23 11.63 

2    Lipno 27 10.74 

3 Nowe Kanice 10 3.27 

4 Oksa 44 16.18 

5 Pawęzów 6 2.00 

6 Popowice 27 4.67 

7 Rembiechowa 29 8.92 

8 Rzeszówek 22 7.94 

9 Stare Kanice 16 4.13 

10 Tyniec 63 20.13 

11 Węgleszyn 108 38.26 

12 Zakrzów 44 10.63 

13 Zalesie 42 10.52 

Ogółem  461 149.02 

 

Ogółem w gminie  przybliżona długość w/w dróg wynosi 290 km . 

Wszystkie w/w drogi posiadają założone księgi wieczyste. 

O nieuregulowanym stanie prawnym pozostaje jedynie 1 działka położona 

w Oksie / po byłej hydroforni o pow. 0,08 ha/oraz część dróg gminnych 

o pow. 9,97 ha. Stawia to nasz samorząd w pozycji lidera 

w komunalizacji mienia gminnego. 

IV  INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 

1. Strategia Rozwoju Gminy Oksa na lata 2015 – 2024 
 

W gminie w 2020 r. obowiązującym dokumentem strategicznym była 

Strategia Rozwoju Gminy na lata 2015 – 2024 uchwalona Uchwałą 

Nr XVI/77/2016 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 stycznia 2016 r. 

Głównymi celami, założonymi w Strategii Rozwoju Gminy są:  

1. Tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego 

2. Tworzenie warunków do rozwoju aktywności społecznej 

3. Tworzenie atrakcyjnych warunków mieszkaniowych 

4. Stwarzanie możliwości do wypoczynku i rekreacji 
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W ramach powyższych celów Gmina w 20120 roku: 

1. Zrealizowała inwestycję pn. „Kompleksowa termomodernizacja 

budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Oksa” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2014 – 2020. Uzyskane dofinansowanie na poziomie 95% kosztów 

kwalifikowalnych,  

2. Rozpoczęto realizację projektu: „Budowa przydomowych 

oczyszczalni ścieków w Gminie Oksa, w systemie zaprojektuj i wybuduj”. 

Projekt zostanie dofinansowany ze środków PROW w wysokości 63,63% 

kosztów kwalifikowalnych.  

3. Wykonano wymiany 568 metrów sieci wodociągowej oraz 

47 przyłaczy w m. Oksa.  

Wszystkie powyższe zadania podejmowane były z zamiarem realizacji 

założeń Strategii Rozwoju Gminy Oksa na lata 2015 – 2024. 

 

2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Oksa i miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego 
 

W Gminie Oksa obowiązują dwa miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego: Plan uchwalony Uchwałą Rady Gminy Oksa z dnia 

15 marca 2012 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Oksa, obejmująca ok. 95% 

terenu gminy i plan uchwalony uchwałą z dn. 24 czerwca 2004r. 

obejmujący niewielki obszar w m. Oksa. Pozostałe ok. 5 % terenu nie 

posiada planu. 

W celu dostosowania zapisów miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy do wymagań inwestorów w dniu 29 maja 2020r. 

została podjęta uchwała Rady Gminy w Oksie w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany części miejscowego planu w zakresie ustaleń 

tekstowych. 

3. Plan gospodarki niskoemisyjnej 
 

W Gminie Oksa obowiązuje uchwalony Uchwałą Nr  XIX/152/2017 Rady 
Gminy Oksa z dn. 31 maja 2017 roku Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, 
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który informuje o kierunkach działania Gminy w zakresie działań 
i uwarunkowań, służących redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza ze 
szczególnym uwzględnieniem emisji pyłów i CO2.  

Istotą założeń przyjętego planu jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, 
społecznych i środowiskowych poprzez realizację działań 
zmniejszających emisję gazów cieplarnianych poprzez wyznaczone dla 
Gminy Oksa cele: 

- redukcję emisji gazów cieplarnianych, 
- zwiększenie udziału energii pochodzące ze źródeł odnawialnych, 
- redukcja zużycia energii finalnej w wyniku zwiększenia efektywności 
energetycznej, 
- redukcja zanieczyszczeń powietrza. 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej obejmuje wszystkie sektory 
(budownictwo użyteczności publicznej, budownictwo mieszkaniowe, 
transport, oświetlenie uliczne, przemysł) i podmioty będące producentami, 
dystrybutorami i użytkownikami energii uwzględniając podmioty zarówno 
publiczne jak i prywatne. 
W związku z przystąpieniem Gminy do realizacji  projektu „Kompleksowej 
termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy 
Oksa” Program został zaktualizowany uchwałą Nr XVII/215/2018 
z 29 sierpnia 2018r. 

4. Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
 

Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowany 

jest w oparciu o uchwałę Nr XVI/95/2020 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 

stycznia 2020 r. 

Celami, które zostały założone do wykonania w Gminnym Programie 

Profilaktyki i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi i Przeciwdziałania 

Narkomani w 2020 roku, w Gminie Oksa były: 

a) wzmocnienie roli szkół, przedszkoli i rodziców poprzez działania 

zapobiegające uzależnieniom, 

b) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, 

pomocy psychospołecznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed 

przemocą w rodzinie, 

c) dostarczenie wiedzy mieszkańcom Gminy o szkodliwości i skutkach 

naużywania alkoholu i używania innych substancji psychoaktywnych, 

d) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, 

w szczególności dla dzieci i młodzieży, 

e) realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii, 
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f) działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Oksie. 

Program, jak w latach poprzednich, realizowany był przy współpracy 

z jednostkami gminnymi i podmiotami, które organizacyjnie 

i merytorycznie przygotowane były do wykonywania zadań z zakresu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. 

5. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 
 

Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie ( Dz.U.2019 poz.688 ) oraz Uchwałą Nr XXXIV/171/2017 

Rady Gminy w Oksie z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia 

Programu Współpracy Gminy Oksa z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2018-2022, organ 

wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego nie później niż do dnia 

31 maja każdego roku, jest zobowiązany przedłożyć organowi 

stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikować 

w Biuletynie Informacji Publicznej www.oksa.biuletyn.net. sprawozdanie 

z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 

poprzedni. 

Wieloletni Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi 

obowiązuje od 01.01.2018 roku do 31.12.2022 roku. 

Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami odbywa się w oparciu o zasady wzajemnego wspierania, 

uczciwej konkurencji, jawności, suwerenności stron, partnerstwa, 

efektywności. 

Współpraca o charakterze finansowym 

W 2020 roku na wsparcie i upowszechnianie kultury fizycznej gmina 

wydatkowała kwotę -20.000 zł. 

W programie współpracy zadaniem priorytetowym, tak jak w latach 

poprzednich było wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. W tym 

celu został ogłoszony konkurs: 

" Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenia sportowe 

dorosłych i młodzieży oraz udział w rozgrywkach i zawodach w piłce 

nożnej z terenu gminy Oksa”. 

Na realizację tego zadania dotację otrzymał Klub Sportowy" NIDA". 
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Współpraca o charakterze pozafinansowym 

Gmina Oksa wspierała sektor pozarządowy także w formach 

pozafinansowych. 

Ze względu na pandemię Covid – 19 współpraca z organizacjami w roku 

2020 była ograniczona, nie odbywały się bowiem spotkania, zajęcia. 

Gmina Oksa pomimo to merytorycznie wspierała organizacje 

pozarządowe w pozyskiwaniu zewnętrznych grantów i dotacji a także 

umożliwiała ich promocję poprzez bezpłatne umieszczanie informacji z ich 

działalności w lokalnej prasie. 

Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi zwiększa 

zaangażowanie i aktywność mieszkańców w działaniu na rzecz swoich 

miejscowości i gminy. 
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V ZABYTKI I OCHRONA KONSERWATORSKA 
 

Zagęszczenie zabytków na terenie gminy Oksa jest niewielkie, brak jest 

zabytków klasy zerowej. Niemniej jednak na jej terenie zlokalizowanych 

jest kilka ciekawych obiektów takich jak: 

- kościół pw. św. Andrzeja Apostoła w Węgleszynie, wybudowany 

w 1367 r., z pięknym barokowym ołtarzem z początku XVIII wieku 

z obrazem Matki Boskiej Szkaplerznej; 

- dzwonnica z 1 poł. XIX wieku w zespole kościoła parafialnego 

w Węgleszynie; 

- kościół parafialny pw. św. Mikołaja w Oksie - dawny zbór kalwiński, 

ufundowany przez Mikołaja Reja,  a ukończony w 1570 przez jego syna 

Andrzeja; 

- pozostałości parku podworskiego w Zakrzowie -znajduje się w nim 

grupa 300 -letnich  dębów szypułkowych 

- młyn w miejscowości Zakrzów (Wrona) 

- wilia (dwór) i park w Lipnie 

- zespół dworski w Rzeszówku z XIX w. 

Na terenie gminy znajduje  się kilka pomników przyrody, m. in.: 

- aleja modrzewiowa w Oksie; 

- 22 dęby, 2 lipy i modrzew oraz grupa  głazów narzutowych na terenie 

parku podworskiego w Rzeszówku; 
 

 Fundacja Ratowania Zabytkowego Parku w Rakoszynie uzyskała 

zgodę Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na 

wyburzenie ruin dawnego dworu i budowę nowego w m. Rzeszówek na 

wzór wcześniej istniejącego. Wiosną 2020r. rozpoczęto budowę , część 

ruin została zachowana. 

Ochrona zabytków, które znajdują się na terenie gminy należy do 

obowiązków samorządu lokalnego.  

Zadania stojące przed organami administracji publicznej precyzuje art. 4 

Ustawy z dnia 17 września 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami 2003 r. (t. j. Dz.U. z 2020, poz.282). 
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Jednym z obowiązków nałożonych przez ustawę na gminy jest: 

„uwzględnienie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym oraz przy kształtowaniu środowiska”. Temu zadaniu ma 

służyć gminna ewidencja zabytków, o której mowa w artykule 22 ww. 

ustawy. Zgodnie z punktem 4 tego artykułu: „Wójt (burmistrz, prezydent 

miasta) prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart 

adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy”.  

Zgodnie z powyższym w 2017 r. opracowana została Gminna Ewidencja 

Zabytków, która przyjęta została Zarządzeniem Wójta w dniu 

27 września 2017. 

WYKAZ ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH UJĘTYCH 

W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW 

Lp. Obiekt Miejscowość Lokalizacja 

OKSA 

1 Kościół parafialny Oksa działka nr 800 

2 Plebania Oksa działka nr 800 

3 Stajnia Oksa działka nr 800 

4 Cmentarz przykościelny Oksa działka nr 800 

5 Układ przestrzenny wsi Oksa centrum wsi, okolice parku 

6 Cmentarz parafialny Oksa działka nr 377 

WĘGLESZYN 

1 Kościół parafialny Węgleszyn działka nr 871 

2 Dzwonnica Węgleszyn działka nr 871 

3 Cmentarz przykościelny Węgleszyn działka nr 871 

4 Ogrodzenie Węgleszyn działka nr 871 

5 Cmentarz parafialny Węgleszyn działka nr 305 

RZESZÓWEK 

1 Dwór Rzeszówek działka nr 8/4 

2 Park w zespole dworskim Rzeszówek działka nr 8/4 

3 Obora I Rzeszówek działki nr 8/3, 24, 4/63 

4 Obora II Rzeszówek działka nr 4/63 

5 Spichlerz Rzeszówek Działki nr 8/3, 8/4 

6 Magazyn Rzeszówek działka nr 8/3 



Raport o stanie Gminy Oksa za rok 2020 

 
                 Gmina Oksa 

19 
 

LIPNO 

1 Willa (dwór) Lipno działka nr 381/4 

2 Park Lipno działka nr 381/4 

ZAKRZÓW 

1 Park (pozostałości) Zakrzów działki nr 705, 706, 709/2, 

709/3, 709/4, 709/5, 709/7 

2 Młyn wodny  Zakrzów działka nr 447 

 

Poniżej wykaz zabytków nieruchomych ujętych w Gminnej Ewidencji 

Zabytków, które wpisane są do Rejestru Zabytków Nieruchomych 

prowadzonego przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków w Kielcach. 

 

ZABYTKI NIERUCHOME WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW 
 

OBIEKT MIEJSCOWO

ŚĆ 

DATA  WPISU   

DO  REJESTRU  

ZABYTKÓW                                             

NUMER REJESTRU 

Kościół parafialny pw. św.  

Mikołaja 

Oksa 11.02.1967 r. Wpisany pod numerem  360, 

obecnie A.128 

Kościół parafialny pw. św. 

Andrzeja Apostoła 

Węgleszyn 11.02.1967 r. Wpisany pod numerem  227, 

obecnie A.130/1-2 

Dzwonnica Węgleszyn 11.02.1967 r. Wpisany pod numerem  227, 

obecnie A.130/1-2 

Park w zespole dworskim Rzeszówek 06.09.1971 r. Wpisany pod numerem 225, 

obecnie pod nr A.129 

Willa (dwór) Lipno 26.08.2014 r. Wpisany pod numerem 

A.127/1-2 

Park Lipno 05.12.1957 r. Wpisany pod numerem 533 

obecnie pod nr A.127 

Park 

(pozostałości) 

Zakrzów 05.12.1957 r. Wpisany pod numerem 534 

obecnie pod nr A.131 

Na podstawie Gminnej Ewidencji Zabytków opracowany został Gminny 

Program Opieki nad Zabytkami gminy Oksa na lata 2019 - 2022 przyjęty 

Uchwałą Rady Gminy w Oksie Nr VIII/59/2019 w dniu 27.06.2019 r. 
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Obowiązek sporządzenia takiego planu wynika z art. 87 ust. 1 ustawy 

z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(t.j. Dz.U. z 2020, poz.282) 

Przedmiotem Programu jest problematyka ochrony dziedzictwa 

kulturowego Gminy Oksa. 

Celem opracowania jest określenie głównych zadań i kierunków działań 

na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami. 

VI INFRASTRUKTURA DROGOWA 
 

 

Na terenie Gminy Oksa znajdują się następuje drogi :  

- odcinek / 8 km / drogi wojewódzkiej  Nr  742 

- 38 km dróg powiatowych 

- 100 km dróg gminnych i dojazdowych do posesji. 
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Wykaz dróg gminnych na dzień 31.12.2020r 

Lp. 

Nr drogi 
Nr 

odc. 
Nazwa 

odcinka 

Klasa 
Techni 
czna 

Długość 
Powierz 

chnia 

Jezdnia 

Rodzaj 
nawierzch

ni 

szerokość 

min. 
max

. 
średnia 

1 
335035T 1 

Lipno-

Przygradów 
D 850 2 746,00 TŁ   3 4 3,2 

2 
335035T 1 

Lipno-

Przygradów 
D 760 3 040,00 GŻ   4 4 4 

3 
355001T 1 

Błogoszów - 

Rzeszówek 
D 310 930 GR   3 3 3 

4 
355001T 1 

Błogoszów - 

Rzeszówek 
D 1 340,00 4 180,00 TŁ   3 3,5 3,1 

5 

355002T 1 

Zakrzów - 

Wrona - 

gr.gminy-

Lasochów 

D 1 240,00 4 960,00 MB   4 4 4 

6 

355003T 1 

Tyniec - 

Gawrony - 

Węgleszyn 

L 3 830,00 19 150,00 MB   5 5 5 

7 
355004T 1 

Błogoszów - 

Lipno 
L 1 885,00 8 482,50 MB   5 4,5 4,5 

8 
355005T 1 

Zakrzów - 

Oksa 
D 680 2 040,00 TŁ   3 3 3 

9 
355005T 1 

Zakrzów - 

Oksa 
D 1 300,00 5 200,00 MB   4 4 4 

10 
355005T 1 

Zakrzów - 

Oksa 
D 2 500,00 10 000,00 GR   4 4 4 

11 355006T 1 Pl.M.Reja L 418 2 926,00 MB   7 7 7 

12 355007T 1 Okrężna D 47 164,5 MB   4 3,5 3,5 

13 355007T 1 Okrężna D 293 1 288,00 TŁ   4 5 4,4 

14 355008T 1 Działkowa D 181 724 TŁ   4 4 4 

15 355009T 1 Piwna D 212 1 166,00 MB   6 5,5 5,5 

16 355010T 1 Źródłowa D 155 620 MB   4 4 4 

17 355011T 1 Stawowa D 1 440,00 5 181,80 MB   3 6,5 3,6 
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18 355012T 1 Strażacka D 300 1 452,50 MB   5 5 4,8 

19 
355013T 1 

Modrzewiow

a 
L 1 075,00 5 375,00 MB   5 5 5 

20 355014T 1 Brzozowa D 1 650,00 6 130,00 MB   4 4 3,7 

21 355015T 1 Polna D 400 1 400,00 MB   4 3,5 3,5 

22 355016T 1 Cmentarna D 1 040,00 4 160,00 MB   4 4 4 

23 355017T 1 Leśna D 1 390,00 5 070,00 MB   3 4 3,6 

24 
355018T 1 

Rzeszówek 

- Załącze 
D 100 400 TŁ   4 4 4 

25 
355018T 1 

Rzeszówek 

- Załącze 
D 1 000,00 4 000,00 MB   4 4 4 

26 
355018T 1 

Rzeszówek 

- Załącze 
D 1 170,00 4 680,00 GR   4 4 4 

27 
355019T 1 

Rzeszówek 

- Siwica 
D 1 134,00 4 717,00 MB   4 4,5 4,2 

28 
355020T 1 

Rzeszówek 

- Serwitut 
D 1 330,00 5 320,00 MB   4 4 4 

29 355021T 1 Pawęzów D 1 360,00 4 080,00 MB   3 3 3 

30 
355022T 1 

Błogoszów 

Kol. Las 
D 790 3 950,00 MB   5 5 5 

31 
355022T 2 

Błogoszów -

Kolonia Las 
D 1 615,00 6 460,00 MB   4 4 4 

32 

355023T 1 

Kol. 

Zakrzów-

Błogoszów 

D 982 3 928,00 MB   4 4 4 

33 

355024T 1 

Błogoszów 

Kol. 

Ogarska 

D 1 650,00 6 600,00 MB   4 4 4 

34 
355025T 1 

Zalesie - 

Zakrzów 
D 1 059,00 3 706,50 TŁ   4 3,5 3,5 

35 
355025T 1 

Zalesie - 

Zakrzów 
D 421 1 673,50 MB   4 4 4 

36 

355026T 1 

Węgleszyn-

Dębina-

Dębina II 

D 845 2 957,50 MB   4 3,5 3,5 
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37 
355027T 1 

Węgleszyn 

Szkoła 
D 700 2 800,00 MB   4 4 4 

38 
355028T 1 

Węgleszyn - 

Młynek 
D 450 1 800,00 MB   4 4 4 

39 
355029T 1 

Węgleszyn - 

Podlesie 
D 470 1 410,00 GR   3 3 3 

40 
355029T 1 

Węgleszyn - 

Podlesie 
D 1 200,00 3 900,00 MB   3 3,5 3,3 

41 

355030T 1 

Stare 

Kanice - 

Nowe 

Kanice 

D 1 310,00 5 066,50 MB   4 4 3,9 

42 

355031T 1 

Nowe 

Kanice - 

Pręty 

D 1 535,00 6 140,00 MB   4 4 4 

43 
355032T 1 

Tyniec - 

Dzierążnia 
D 1 800,00 6 830,00 MB   3 5 3,8 

44 
355033T 1 

Tyniec Kol. 

rz. Nida 
D 170 510 GR   3 3 3 

45 
355033T 1 

Tyniec Kol. 

rz. Nida 
D 710 2 750,00 MB   3 5 3,9 

46 
355034T 1 

Popowice 

przez wieś 
D 600 1 800,00 GR   3 3 3 

47 
355034T 1 

Popowice 

przez wieś 
D 800 4 000,00 MB   5 5 5 

 

     46 497,00 
185 

865,30    

  

 Źródło: Opracowanie własne Urząd Gminy w Oksie 

 

VII OCHRONA ŚRODOWISKA 
 

1. Gospodarka wodno-ściekowa 

 

SIEĆ WODOCIĄGOWA W GMINIE OKSA 

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę jest realizowane przez gminę. Na terenie 

Gminy Oksa  eksploatowane są 2 ujęcia wody: 
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- „Wodociąg Węgleszyn”, który obsługuje miejscowości: Węgleszyn, 

Rembiechowa , Gawrony , Tyniec , Dzierążnia , Nowe Kanice, Stare 

Kanice , Podlesie  – razem ok. 2310 odbiorców. Długość sieci bez 

przyłączy  37,02 km. Rodzaj materiału: rury PVC i PE , osprzęt żeliwny, 

zbiorniki naziemne betonowe. Produkcja roczna wody 70782 m3 . Woda 

nie podlega uzdatnianiu. 

- „Wodociąg Lipno”, który obsługuje miejscowości: Lipno, Zalesie, 

Zakrzów, Błogoszów, Pawęzów, Rzeszówek, Oksa, Popowice  – razem 

ok. 2358 odbiorców. Długość sieci bez przyłączy 55,32 km. Rodzaj 

materiału: rury PVC i PE, osprzęt żeliwny, zbiorniki naziemne betonowe, 

w m. Oksa ok. ok. 930 metrów rury cementowo-azbestowej. Produkcja 

roczna wody: 94 281 m3. Woda nie podlega uzdatnianiu. 

Średnio na sołectwo przypada 5,77 km sieci wodociągowej.  

W zakresie sieci wodociągowej planujemy również inwestycje 

modernizacyjne, których podstawowym celem jest zapewnienie ciągłości 

dostawy wody dla odbiorców.  

W działalności wodociągowej, Gmina Oksa  dąży do optymalizacji 

gospodarowania zasobami wodnymi poprzez racjonalizację zużycia wody 

przez odbiorców oraz minimalizację strat wody w dystrybucji wody. 

W tym celu prowadzona jest gospodarka wodomierzowa – montaż 

wodomierzy głównych u wszystkich odbiorców wody, okresowa 

legalizacja wodomierzy i kontrole wskazań, a także prowadzenie ciągłej 

kontroli legalności przyłączy wodociągowych. 

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE OKSA 

Gmina Oksa nie posiada sieci kanalizacji sanitarnej, nie ma też na terenie 

gminy zbiorowej oczyszczalni ścieków. 

Na terenie gminy zainstalowanych jest 431 przydomowych oczyszczalni 

ścieków. Pozostali  mieszkańcy posiadają zbiorniki bezodpływowe w ilości 

745 sztuk. 

Gmina realizuje kolejny projekt polegający na budowie 127 oczyszczalni 

ścieków co przyczyni się do uporządkowania gospodarki ściekowej na 

terenie gminy Oksa i związanej z tym ochrony zasobów wodnych przed 

niekontrolowanym odprowadzaniem ścieków z gospodarstw domowych, 
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zakładów produkcyjnych i usługowych oraz przed zanieczyszczaniem 

środowiska. 

 

2. Gospodarka odpadami i usuwanie azbestu 
 

GOSPODARKA ODPADAMI 

W 2020 roku odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

i niezamieszkałych na terenie gminy Oksa zajmowała się firma Usługi 

Oczyszczania „POLTER” Paweł Bentkowski, ul. Ogrodowa 20, 28-300 

Jędrzejów. 

Pod koniec 2020 r. przeprowadzono procedurę wyłonienia firmy 

odbierającej odpady na terenie gminy Oksa w roku 2021. Procedura ta 

prowadzona była dwukrotnie. 

W pierwszym przetargu oferty złożyły trzy firmy, tj.: 

1.  Usługi Oczyszczania „POLTER” Paweł Bentkowski, ul. Ogrodowa 20, 

28-300 Jędrzejów na kwotę 956 998,70 zł 

2. EKOM  Maciejczyk sp. j., ul. Zakładowa 29, 26-062 Nowiny na kwotę 

977 600,00 zł 

3. P.U.K. „TAMAX” Szczepan Cieślak, Os. Sady 20/2, 28-340 Sędziszów  
na kwotę 880 000 ,00 zł 

Postępowanie zostało  unieważnione z uwagi na wysokie ceny 
zaproponowane przez oferentów. W kolejnym przetargu oferty  złożyły te 
same firmy, tj.: 

1.  Usługi Oczyszczania „POLTER” Paweł Bentkowski, ul. Ogrodowa 20, 

28-300 Jędrzejów na kwotę 798 336,00 zł 

2. EKOM  Maciejczyk sp. j., ul. Zakładowa 29, 26-062 Nowiny na kwotę 

852  800,00 zł 

3.  P.U.K. „TAMAX” Szczepan Cieślak, Os. Sady 20/2, 28-340 Sędziszów 

na kwotę 864 000,00 zł 
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Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy „POLTER” z Jędrzejowa.  

Metoda ustalenia wysokości opłaty: 

WYSOKOŚĆ OPŁATY = Stawka opłaty x liczba osób zamieszkujących 

nieruchomość. 

Stawka opłaty za odbiór odpadów komunalnych w 2020 r. wynosiła: 

- 14,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną 

nieruchomość, w przypadku selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych; 

- 13,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną 

nieruchomość, w przypadku selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych i kompostowania bioodpadów stanowiących odpady 

komunalne w przydomowym kompostowniku; 

- 28,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną 

nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełniał obowiązku 

zbierania odpadów w sposób selektywny. 

 

W 2020 r. wszyscy właściciele nieruchomości segregowali odpady. 

Terminy i sposoby wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi: 

 - za I kwartał do 15 marca; 

 - za II kwartał do 15 maja; 

 - za III kwartał do 15 września; 

 - za IV kwartał do 15 listopada. 

 

Właściciele nieruchomości mogą uiszczać opłatę za pośrednictwem 

banku, poczty,  u sołtysa lub przelewem na rachunek bankowy UG Oksa. 

Na dzień 31.12.2020 r. 1327 gospodarstw objętych było systemem 

gospodarowania odpadami. 

Masa odpadów komunalnych  odebranych z terenu Gminy w roku 2020 

wyniosła  767 785,00 Mg,  w tym: 

- 754 100,00 Mg  z  nieruchomości zamieszkałych (od mieszkańców) 

- 13,685 Mg  z nieruchomości niezamieszkałych  
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Struktura oddanych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych: 

 
Rodzaj odpadu Masa 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne      418,010 Mg 

Zmieszane odpady opakowaniowe 98,040 Mg 

Opakowania ze szkła     123,450 Mg 

Zużyte opony 25,220 Mg 

Zużyte urządzenia elektryczne  i elektroniczne 22,880 Mg 

Odpady wielkogabarytowe 65,300 Mg 

Odpady innych materiałów ceramicznych                                      

i elementów wyposażenia 

  1,200 Mg 

 

SUMA: 754,100 Mg 

 

W sierpniu 2020 zorganizowano mobilną zbiórkę odpadów 

wielkogabarytowych i elektrośmieci, podczas której zebrano 108,90 Mg 

odpadów, tj.: 60,800 Mg odpadów  wielkogabarytowych, 25,220 Mg 

zużytych opon i 22,880 Mg zużytych urządzeń elektrycznych 

i elektronicznych. 

Od stycznia 2019 r. na placu przy Urzędzie Gminy funkcjonuje Punkt 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, czynny od poniedziałku do 

piątku w godzinach funkcjonowania Urzędu, do którego, w ramach 

uiszczanej opłaty z tytułu gospodarowania odpadami, mieszkańcy mogą 

dostarczać odpady selektywnie zebrane. 

W dniu 26 i 28 sierpnia  2020 w  miejscowości Węgleszyn  odbyła 

się zbiórka odpadów z działalności rolniczej , tj. folii rolniczych, siatki 

i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i  typu  Big-Bag. 

Podczas zbiórki zebrano 49,509 Mg odpadów ze 123 gospodarstw 

rolnych, głównie folii  po balotach. 

Koszt transportu i zagospodarowania 1 tony odpadów: 500,00 zł. 

Wykonawca:  P.H.U. „REKO” Jakub Ciupiński,  42-300 Myszków 

Koszt realizacji zadania: 24 754,33 zł 

Źródła finansowania: 
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- 22 000,00 zł – środki z  Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  

- 2 754,33 zł – środki z budżetu Gminy 

 

USUWANIE AZBESTU 

 

W ramach „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu 

gminy Oksa“ w 2020 r. zorganizowano odbiór odpadów zawierających 

azbest.  

W ramach przedsięwzięcia odebrano 158 Mg płyt azbestowych                            

z 59 posesji z różnych miejscowości.  

 

Koszt realizacji zadania: 54 604,28 zł  

 

Wykonawca: „HUBER” Hubert Wieczorek,  24-100 Góra Puławska. 

 

Źródła finansowania: 

 

- 27 302,14 zł - środki z Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Kielcach,  

- 27 302,14 zł - środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

 

W sierpniu 2020 r. zrealizowano zadanie wynikające z „Programu 

Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032“ polegające na 

sporządzeniu  aktualizacji Inwentaryzacji wyrobów azbetowych 

i opracowaniu „Programu usuwania wyrobów zawierajacych azbest dla 

Gminy Oksa na lata 2020-2032“. 

 

Wykonawca: Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja Paweł 

Czupryn, 43-450 Ustroń.  

 

Koszt realizacji zadania: 16 000,00 zł  

  

Źródła finansowania: 
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- 12 300,00 zł – środki z Ministerstwa Rozwoju Departament Gospodarki 

Niskoemisyjnej 

- 3 700,00 zł – środki z budżetu Gminy 

 

VIII STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 
 

Podobnie jak w latach poprzednich, również w 2020 roku zachodziło 

wiele zmian w sytuacji społeczno-gospodarczej w kraju, rzutujących na 

zadania służb pomocy społecznej. Stanęliśmy naprzeciw nowemu 

wyzwaniu - pandemii wywołanej przez nowego koronawirusa.  

W obliczu niepewnej sytuacji i realnego zagrożenia, pomimo 

narastającego lęku i związanego z pandemią stresu pracownicy GOPS 

w Oksie nieprzerwanie wykonywali swoje obowiązki. Zastosowano środki 

szczególnej ostrożności. Pracownicy GOPS , mając na względzie zdrowie 

i bezpieczeństwo klientów oraz swoje, ściśle przestrzegali wytycznych 

służb sanitarnych dotyczących podstawowych zasad higieny. Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Oksie pomimo pandemii nie zawiesił 

swojej działalności i na bieżąco wywiązywał się z obowiązków jakie na nim 

spoczywały. 

 

Pomoc społeczna jako instytucja polityki społecznej państwa, 

została powołana po to, by osoby  i  rodziny  znajdujące  się  w  trudnej  

sytuacji  życiowej, poprzez  własne  zaangażowanie  i współpracę 

z jednostkami do tego powołanymi, zmierzały w kierunku poprawy 

własnego życia i integracji ze społeczeństwem. Świadczeniobiorcy 

pomocy społecznej są  zobowiązani do współpracy w rozwiązywaniu ich 

trudnej sytuacji życiowej.  

 Pomoc udzielana  w ramach świadczeń z pomocy społecznej ma 

charakter przejściowy i zakłada aktywizację osób z niej korzystających. 

Może być przyznana w różnych formach. Należy do nich system zasiłków 

pieniężnych,  pomoc rzeczowa, poradnictwo specjalistyczne i praca 

socjalna. Klient znajdujący się w sytuacji trudnej, który spotka się 

z pracownikiem socjalnym otrzymuje odpowiednią informację dotyczącą 

możliwości skorzystania z pomocy, jej form i warunków na jakich  będzie  

mógł  tę  pomoc  otrzymać.  Pomoc  społeczna  zakłada współdziałanie  

klienta  z pracownikiem socjalnym. Brak współudziału i aktywności  
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w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych może stanowić podstawę 

do wstrzymania lub odmowy udzielenia pomocy. W rodzinie chcącej 

skorzystać z pomocy społecznej poza spełnieniem kryterium 

dochodowego musi wystąpić co najmniej jeden z następujących 

powodów: sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, 

długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony 

macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo – 

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza  

w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, brak umiejętności 

w przystosowaniu się do życia młodzieży opuszczającej placówki 

opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały 

status uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu 

z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe 

i sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna.  

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką 

organizacyjną Gminy Oksa. Realizuje zadania własne gminy 

o charakterze obowiązkowym i zlecone gminie w zakresie pomocy 

społecznej zgodnie z ustaleniami  Rady Gminy. Gmina realizując zadania  

zlecone z zakresu administracji rządowej kieruje się ustaleniami 

przekazanymi przez Wojewodę. Ośrodek Pomocy Społecznej wykonując 

zadania własne Gminy w zakresie pomocy  społecznej kieruje  

się ustaleniami Wójta. Działania Ośrodka są zbieżne z lokalną polityką 

społeczną i zgodne z realizacją celów Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Gminy Oksa. 

  

 Podstawowym aktem prawnym, w oparciu o który Ośrodek 

wykonuje swoją misje jest ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz.U. 2020 poz. 1876), która określa zadania i formy 

świadczeń oraz zasady ich przyznawania.  

Innymi aktami prawnymi nakładającymi realizację zadań na Ośrodek są 

również: 

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych 

(Dz.U. 2020 poz.111), 

2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów (Dz.U. 2020 poz. 808), 

3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie 
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(Dz.U. 2020 poz. 218), 

4. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej (Dz.U. 2020 poz. 821), 

5. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu 

dzieci (Dz.U. 2019 poz. 2407), 

6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. 2020 

poz. 1348), 

7. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. 

2019 poz. 2133), 

8. Ustawy  z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. 2020 

poz. 833), 

9. Ustawa  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2020 poz. 

1327), 

10. Uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. 

w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek 

w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. 2018 poz. 1007), 

11. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin 

„Za życiem” (Dz.U. 2020 poz. 1329), 

12. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów (Dz.U. 2020 poz. 1297), 

13. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2020 

poz.1398), 

14. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020 

poz. 713), 

15. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256), 

16. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego 

(Dz.U. 2020 poz. 685), 

17. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(Dz.U.2020 poz. 1219), 

18. PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 

(art.2 pkt 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 

z dnia 11 marca 2014r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym(Dz. Urz. UE L72 z 12.03.2014r., 

str.1),zwanego dalej rozp.FEAD.), 
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19. Uchwała nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie 

ustanowienia rządowego programu „Dobry start” 

20. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 24 grudnia 2013r. 

w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu 

wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ( tekst 

jednolity : Dz.U. z 2014 r., poz. 320) 

21. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z  2019 

r.  poz. 351) 

22. Program rządowy „Wspieraj Seniora”. 

Udzielana pomoc kierowana jest do indywidualnego klienta/rodziny – 

mieszkańców gminy Oksa. Przyznanie pomocy następuje w formie decyzji 

administracyjnej na podstawie złożonego wniosku. Każda wydana decyzja 

poprzedzona jest wywiadem środowiskowym przeprowadzonym przez 

pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania/ pobytu klienta/rodziny. 

Zgodnie z wytycznymi MPIPS jedynie udzielenie świadczeń w postaci 

pracy socjalnej i poradnictwa nie wymaga wydania decyzji.  

 W okresie pandemii – w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, 

art.15o ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz.U.2020.0.1842) przeprowadzenie rodzinnego wywiadu 

środowiskowego lub jego aktualizacji (w szczególności z osobą lub 

rodziną, które zostały poddane kwarantannie w związku z podejrzeniem 

zakażenia lub choroby zakaźnej) ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, 

dochodowej i majątkowej może nastąpić na podstawie: 

1) rozmowy telefonicznej z pracownikiem socjalnym, a w przypadku osób 

niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu słuchu przy 

wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się, o których 

mowa w art. 3 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 5 ustawy z dnia 

19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania 

się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), 

2) dokumentów lub oświadczenia, o których mowa w art. 107 rodzinny 

wywiad środowiskowy ust. 5b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej, a także ich kopii, w tym elektronicznych, uzyskanych od osoby 

lub rodziny ubiegającej się o pomoc  

3) informacji udostępnionych przez podmioty, o których mowa w art. 105 

obowiązek udzielenia informacji tej ustawy. 
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 Świadczenia przyznawane i wypłacane przez Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Oksie były finansowane z dwóch źródeł:  

- ze środków rządowych z przeznaczeniem na zadania zlecone, 

- samorządowych z przeznaczeniem na zadania własne.  

 

Nadzór merytoryczny nad ośrodkiem pełni Wydział Polityki Społecznej 

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. 

 

Według stanu na dzień 31 grudzień 2020 roku w Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Oksie było zatrudnionych 21 osób na umowę 

o pracę. 

 

ŚWIADCZENIA REALIZOWANE W 2020 R. 
PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OKSIE 

POMOC SPOŁECZNA 

Zasiłek stały 

Zasiłek stały przysługuje: 

- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy 

z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest 

niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; 

- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy 

z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak 

również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego 

na osobę w rodzinie. 

Zasiłek stały ustala się w wysokości: 

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium 

dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, 

z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 645 zł miesięcznie; 

- w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym 

na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie. 

Zasiłek okresowy 

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą 

chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub 

nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia 

społecznego: 
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- osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium 

dochodowego osoby samotnie gospodarującej; 

- rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. 

Zasiłek okresowy ustala się: 

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy 

między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej 

a dochodem tej osoby, 

- w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium 

dochodowym rodziny  

a dochodem tej rodziny. 

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy między: 

- kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej 

osoby; 

- kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. 

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie. 

Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy 

społecznej na podstawie okoliczności sprawy. 

Zasiłek Celowy 

Zasiłki celowe – przyznaje się na podst. art. 39.1 ustawy o pomocy 

społecznej w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. Zasiłek 

celowy  może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub 

w całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, 

niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów 

i napraw, a także sprawienia pogrzebu. 

 

Poniższa tabela przedstawia pomoc finansową GOPS  - ZASIŁKI w 2020r. 

Nazwa świadczenia  Kwota świadczenia Ilość świadczeń Ilość rodzin 

Zasiłek stały 72 770 zł 131 12 

Zasiłek okresowy 9 219 zł 22 10 

Zasiłek celowy w tym 

-zasiłek celowy 

specjalny 

14 136 zł 

   

 8 696  zł     

40 

  

27 

18 

 

13 
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Składki zdrowotne 

Ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę zdrowotną za osoby 

pobierające zasiłek stały, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia 

zdrowotnego z innego tytułu, w wysokości 9% od kwoty pobieranego 

świadczenia. Osoby pobierające zasiłek stały mają prawo do bezpłatnej 

opieki medycznej, przez okres pobierania tego zasiłku.  

W 2020 r. opłacono składki zdrowotne na kwotę 5 968,00 zł. 

 

 Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023 

Program "Posiłek w szkole i w domu" przewiduje wsparcie finansowe gmin 

w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci 

zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc taka trafia do 

dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania 

pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium 

dochodowego, tj. 150 % kryterium dochodowego uprawniającego do 

świadczeń z pomocy społecznej. 

 Podstawowym celem Programu jest: 

- zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą 

osób dorosłych, zwłaszcza pomocą w postaci posiłków w stołówce 

szkolnej dla dzieci i młodzieży, 

- ograniczenie zjawiska niedożywienia z rodzin o niskich dochodach lub 

znajdujących się w trudnej sytuacji  ze szczególnym uwzględnieniem 

uczniów z terenów  objętych wysokim bezrobociem i ze środowisk 

wiejskich. 

 Pomoc w formie dożywiania przyznawana była w zależności od 

sytuacji dochodowej rodziny. Jeżeli dochód w rodzinie ucznia nie 

przekroczył 150% kryterium dochodowego (792,00 zł.) uczeń mógł 

skorzystać z posiłków nieodpłatnie.  

Świadczenie w formie gorącego posiłku przyznawano na wniosek 

rodziców ucznia, opiekuna prawnego, dyrektora szkoły, wychowawcy lub 

pracownika socjalnego. Pomoc może być realizowana w formie posiłku, 
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świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub świadczenia rzeczowego 

w postaci produktów żywnościowych. 

Pierwszorazowy wniosek o przyznanie dotacji opiewał na kwotę 90 100,00 

zł. gdzie dotacja  wynosiła 54 060,00 zł. (60%) wkład własny 36 040,00 

zł.(40%). Po złożeniu do Wojewody Świętokrzyskiego wniosku 

o zmniejszenie udziału środków własnych gminy na poziomie nie 

mniejszym niż 20% przewidywanych kosztów realizacji programu 

dofinansowanie wyniosło:    

- środki własne – 18 020,00 zł. 

- dotacja – 72 080,00 zł.     

Posiłki zostały zakupione w następujących placówkach: 

 Zespół Placówek Oświatowych w Oksie, 

 Zespół Placówek Oświatowych w  Węgleszynie, 

 Zespół Placówek Oświatowych w Nowinach, 

 Zespół Szkół Nr 3 we Włoszczowie 

 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jędrzejowie, 

 Zespół Szkół Nr 2 we Włoszczowie,   

 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. M. Rataja 

w Krzelowie 

 

Usługi opiekuńcze 

Usługi opiekuńcze świadczone są u osób wymagających opieki ze 

względu na wiek lub niepełnosprawność uniemożliwiającą samodzielną 

egzystencję. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu 

codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez 

lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów 

z otoczeniem. 

Usługi opiekuńcze były realizowane w 2020r w ramach Projektu który był 

współfinansowany ze środków UE, w ramach Regionalnego Programu 
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Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - NIE 

JESTEŚ SAM w ramach Poddziałania: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej 

jakości usług społecznych 

 

Usługi opiekuńcze świadczone były dla 6 osób nieodpłatnie - 2 osoby 

zatrudnione na umowę o pracę. 

ŚWIADCZENIA RODZINNE 

W 2020 roku  łącznie wypłacono 46 725,93 zł świadczeń rodzinnych. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oksie realizuje zadania zlecone 

ustawy o świadczeniach rodzinnych. Świadczenia rodzinne przysługują 

obywatelom polskim  oraz cudzoziemcom, jeżeli zamieszkują na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym 

otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji 

systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy 

międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej 

i spełniają wszystkie ustawowe warunki, od których uzależnione jest 

przyznanie prawa do świadczeń. 

 System świadczeń rodzinnych to pozaubezpieczeniowy system 

świadczeń socjalnych wspierających rodziny znajdujące się w trudnej 

sytuacji materialnej, wychowujące dzieci uczęszczające do szkoły, w tym 

niepełnosprawne. Świadczenia rodzinne stanowią odrębny od świadczeń 

z pomocy społecznej system, na który składają się: 

- zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 

- świadczenia opiekuńcze:  

 a) zasiłek pielęgnacyjny, 

 b) świadczenie pielęgnacyjne, 

 c) specjalny zasiłek opiekuńczy, 

- świadczenie rodzicielskie. 
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Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami 

Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o dodatki 

do zasiłku rodzinnego. 

Łącznie w 2020 r. wypłacono  7 854 świadczeń ( zasiłki rodzinne wraz 

z dodatkami) na kwotę 700 302,57 zł w tym: 

- zasiłek rodzinny – 482 840,04 zł. 

- dodatki do zasiłków rodzinnych: 

- z tytułu urodzenia dziecka – 9469,86 zł.  

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 

14 327,02 zł  

- samotnego wychowania dziecka 16 745,46 zł.  

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego -  16 273,07 zł.  

- rozpoczęcia roku szkolnego –25 344,99 zł.  

- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, 

w której znajduje się   szkoła i dojazd do szkoły  – 64 442,39 zł.   

- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej –70 859,74 zł.  

 

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE  

Zasiłek pielęgnacyjny – 271 527,00zł. (1258 świadczeń) 

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia 

wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej 

osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: 

- niepełnosprawnemu dziecku; 

- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli 

legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 
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- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej 

się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli 

niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia; 

- osobie, która ukończyła 75 lat. 

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje: 

- osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego; 

- osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe 

utrzymanie; 

- jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie 

wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy 

o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne 

umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. 

Świadczenie pielęgnacyjne – 248 162 zł. ( 136 świadczeń) 

Świadczenie pielęgnacyjne w 2020 r. wynosiło 1830,00 zł miesięcznie. 

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej 

pracy zarobkowej, przysługuje: 

1) matce albo ojcu, 

2) opiekunowi faktycznemu dziecka, 

3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy 

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, 

4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek 

alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności 

– jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się 

orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności 

stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze  

znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz 

konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka 
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w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą 

się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Osobom, o których mowa w pkt 4, innym niż spokrewnione w pierwszym 

stopniu z osobą wymagającą opieki, świadczenie pielęgnacyjne 

przysługuje w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki: 

1) rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw 

rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym  

stopniu niepełnosprawności; 

2) nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są 

małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności; 

3) nie ma osób, o których mowa w pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem 

o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby 

wymagającej opieki powstała: 

1) nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub 

2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż 

do ukończenia 25 r. życia. 

  

Specjalny zasiłek opiekuńczy – 112 225 zł.    (184 świadczenia) 

 Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi 620 zł 

miesięcznie. 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny 

i opiekuńczy  ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli: 

-  nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują 

z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 

-  w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się 

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem 

o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub 
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długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie 

ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności 

stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego 

leczenia, rehabilitacji i edukacji. 

 

Świadczenie rodzicielskie –89 685,20 zł. (95 świadczeń) 

 Świadczenie to przysługuje osobom, którym urodziło się dziecko, 

a które nie są uprawnione do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia 

macierzyńskiego. Uprawnionymi do pobierania świadczenia 

rodzicielskiego są między innymi: osoby bezrobotne, studenci, rolnicy, 

osoby wykonujące prace na podstawie umów cywilnoprawnych, osoby 

zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli 

nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego. 

Zasiłek dla opiekuna – 40 776,00 zł. ( 66 świadczeń) 

 Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobom, które z dniem 1 lipca 

2013 r. na skutek zmiany przepisów utraciły prawo do świadczenia 

pielęgnacyjnego w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji 

przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. 

 Zasiłek dla opiekuna z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej 

pracy zarobkowej przysługuje osobom, które złożyły wniosek o to 

świadczenie do dnia 15 września 2014 r. Prawo do tego świadczenia 

może być przyznane również po tym terminie - w kontynuacji świadczenia 

(jeśli orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby nad która jest 

sprawowana opieka było wydane czas określony). 

Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości  620,00 zł. miesięcznie, 

niezależnie od wysokości dochodów w rodzinie. 

 

Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – 27 000,00 zł. 

(27 świadczeń) 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka to inaczej tzw. 

"becikowe". Jest to świadczenie pieniężne przyznawane z tytułu 

urodzenia się dziecka. Przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi 
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prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka jeżeli dochód rodziny 

w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł. Świadczenie to 

jest wypłacane w kwocie 1 000,00 zł. na jedno dziecko. 

Prawo do jednorazowej zapomogi jest przyznawane na podstawie 

dochodu z poprzedniego roku. Jednakże, aby ustalić aktualną sytuację 

osoby ubiegającej się o zapomogę, brany będzie również pod uwagę 

dochód utracony i/lub uzyskany przez osobę wnioskującą. Dlatego też do 

wniosku o jednorazową zapomogę należy dołączyć wszelkie dokumenty 

potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu przez wnioskodawcę. 

Przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się 

dziecka, wymagane jest również przedłożenie zaświadczenia lekarskiego 

potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską 

przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu. 

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 

 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na 

warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy 

osobom uprawnionym do alimentów.  

Na podstawie przepisów tej ustawy realizowane jest wsparcie materialne 

dla osób uprawnionych do alimentów, które ich nie otrzymują z uwagi na 

bezskuteczność egzekucji. Wsparcie to realizowane jest poprzez 

przyznawanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób 

spełniających kryteria ustawowe (np. kryterium dochodowe). Świadczenia 

z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny 

w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800,00 zł 

miesięcznie (od października 2020 r. 900,00 zł). Przyznawanie i wypłata 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie działań wobec 

dłużników alimentacyjnych jest zadaniem zleconym gminie z zakresu 

administracji rządowej finansowanym w formie dotacji celowej z budżetu 

państwa. 

 Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich 

wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej 

przedstawiciela ustawowego. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie 

wyższej niż 500,00 zł miesięcznie. Świadczenia z funduszu 



Raport o stanie Gminy Oksa za rok 2020 

 
                 Gmina Oksa 

43 
 

alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 

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. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba 

uprawniona: 

- została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie 

lub w pieczy zastępczej; 

- zawarła związek małżeński. 

Kwota zwróconych przez dłużników alimentacyjnych należności z tytułu 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2020 r. wyniosła  17 125,36 zł. 

z czego  3 225,75 zł. zostało przekazane na dochody Gminy, pozostała 

kwota została przekazana na dochód budżetu państwa. 

 

RODZINA 500 + 

 Program "Rodzina 500+" jest finansowym fundamentem wsparcia 

rodzin. Program wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku i przyczynił się do 

znacznej poprawy sytuacji materialnej rodzin. Zgodnie ze zmianami 

wprowadzonymi w Programie „Rodzina 500+”, od 1 lipca 2019 roku 

świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 

18 roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. 

W 2020 roku wypłacono świadczenie wychowawcze na 532 dzieci 

(9274 wypłaconych świadczeń) na łączna kwotę 4 636 953,00 zł. 

 

DOBRY START 

 Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 

300,00 zł. jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów 

rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez 

względu na dochód. Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na 

dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. 

Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do 
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ukończenia przez nie 24 roku życia. Wniosek należy złożyć do 

30 listopada.  

W 2020 roku wypłacono świadczenie „Dobry Start” na 609 dzieci na łączna 

kwotę 182 900,00 zł. 

PROGRAM ASYSTENT RODZINY I KOORDYNATOR RODZINNEJ 

PIECZY ZASTĘPCZEJ 

  Program jest adresowany do jednostek samorządu terytorialnego 

szczebla gminnego i powiatowego, których obowiązkiem jest realizacja 

zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej oraz ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”. 

Jednym z rozwiązań w systemie opieki społecznej jest możliwość 

zatrudnienia asystenta rodziny do pracy z rodzinami, które przeżywają 

trudności w różnych aspektach życia rodzinnego. 

 Głównym zadaniem asystenta jest wspieranie rodzin w prawidłowym 

wypełnianiu przez nich funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz 

kształtowanie umiejętności członków rodziny w zakresie znajdowania 

rozwiązań trudności życiowych. Asystentura to kompleksowe działanie 

polegające na towarzyszeniu z zachowaniem profesjonalnych relacji. 

W 2020 r asystenturą rodziny objętych było 11 rodzin w tym 28 dzieci. 

Koszty na realizacje zadania wyniosły 58 287,72 zł.  

 

KARTA DUŻEJ RODZINY 

 Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla 

rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. 

Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty 

podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy 

rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia 

dostęp do dóbr i usług. 

 Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką 

dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu 

członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - 

do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 
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25 lat. Dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub 

znacznym stopniu niepełnosprawności, po osiągnięciu odpowiednio 

18 lub 25 roku życia otrzymują Kartę na okres ważności orzeczenia. Kartę 

Dużej Rodziny wydaje się na wniosek. . 

W 2020 r. Wydano 720 Kart Dużej Rodziny dla członków rodzin. 

 

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE 

 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na terenie Gminy Oksa jest 

realizowane za pomocą Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, którego celem jest 

wypracowanie sprawnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

oraz pomocy osobom i rodzinom doznającym przemocy. Adresowany jest 

do wszystkich mieszkańców Gminy Oksa,  przede wszystkim ofiar 

przemocy w rodzinie, jej sprawców i świadków. W realizacji Programu 

uczestniczą specjaliści zaangażowani w pracę w obszarze 

przeciwdziałania przemocy, instytucje i organizacje zajmujące się 

problemem przemocy w rodzinie.  

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w Gminnym 

Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

Do zadań zespołu interdyscyplinarnego należy w szczególności : 

- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, 

- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie 

mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, 

- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, 

- rozpowszechnienie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach 

udzielenia pomocy  w środowisku lokalnym, 

- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 

 Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu 

rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy 

w rodzinie. 
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Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej 

przemocą odbywa się w oparciu o procedurę  „ Niebieskiej Karty” i nie 

wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą. 

W 2020 r odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego. 

Wpłynęły 4 formularze „ Niebieskich Kart – A”   

W okresie od stycznia do grudnia 2020 r. procedurą Niebieskiej Karty 

objętych było łącznie 7 rodzin, w tym: 

- 3 – kontynuacja procedury w lat poprzednich, 

- 4 – z datą rozpoczęcia procedury w 2020 r 

W 2020 r. powołano 21 grup roboczych, podczas których zostały 

opracowane plany pomocy dla rodzin, diagnozowano i monitorowano 

sytuację poszczególnych rodzin.  

 

PRAWO DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ 

 Osoby, które nie są ubezpieczone i nie mają prawa do świadczeń 

opieki zdrowotnej, mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych na okres 90 dni. Świadczenie 

przyznawane jest na wniosek osoby zainteresowanej na podstawie 

wywiadu środowiskowego, gdzie dochód na członka rodziny nie 

przekracza kryterium dochodowego w kwocie 528,00 zł. , a dla osoby 

samotnie gospodarującej 701,00 zł. (zgodnie z ustawą o pomocy 

społecznej). Decyzję w w/w sprawie wydaje Wójt Gminy Oksa.  

W 2020 r. dla 2 osób wydano decyzje uprawniające do świadczeń 

zdrowotnych. 

INNE DZIAŁANIA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

W OKSIE 

GOPS w Oksie współpracuje z wieloma instytucjami co  przekłada się na 

zwiększenie skuteczności działań pracowników. Pracownicy posiadają 

szeroką wiedzę, która wykorzystują w kontaktach z klientami GOPS. 

Zajmują się dodatkowo min.: 
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- wypełnianiem wniosków rolnikom korzystającym z refundacji składek na 

ubezpieczenie społeczne dla niepełnosprawnego rolnika bądź dla rolnika 

zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika, 

- pisaniem pism procesowych ( alimenty, rozwód, separacja), 

- wypełnianiem wniosków o świadczenia emerytalne, rentowe itp., 

- wypełnianiem wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności, 

- wypełnianiem wniosków o świadczenie uzupełniające dla osób 

niezdolnych do samodzielnej egzystencji. 

 

 „ Wspieraj seniora” 

W związku z obowiązującym stanem epidemii oraz znaczącym wzrostem 

zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, Ministerstwo Rodziny i Polityki 

Społecznej kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych 

przygotowało na rok 2020 program wspierający ochronę zdrowia i życia 

osób powyżej 70 roku życia pn: „Wspieraj Seniora”.  

 Celem programu było zapewnienie usługi wsparcia Seniorów 

w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują 

się na pozostanie w domu.  Usługa wsparcia polegała w szczególności na 

dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, 

obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, 

środków higieny osobistej. Program adresowany był do:  

1) osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku 

z zagrożeniem zakażeniem Covid-19, 

2) w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia. 

W ramach Programu została uruchomiona specjalna infolinia dedykowana 

seniorom. 

Dzwoniąc pod numer telefonu 22 505 11 11 osoby starsze mogły poprosić 

o pomoc w realizacji zakupów. Zgłoszenia były przyjmowane telefonicznie 

w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Oksie. 
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 W okresie od dnia 20.10.2020 r. do 31.12.2020 r. łącznie 

zarejestrowano 28 zgłoszeń. 

 Program „Czyste Powietrze”  

 Program „Czyste powietrze” jest pierwszą ogólnokrajową inicjatywą 

walki ze smogiem. Realizowany jest przez Wojewódzkie Fundusze 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

W jego ramach można przeprowadzić  termomodernizację budynków, 

np. wykonać termoizolację lub wymienić stolarkę okienną i drzwiową na 

bardziej energooszczędną.  

W grudniu 2020 roku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oksie 

wpłynęły 2 wnioski o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego 

miesięcznego dochodu przypadający na jednego członka gospodarstwa 

domowego dla potrzeb uczestnictwa w programie Czyste Powietrze. 

 

Współpraca z Świętokrzyskim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii 

Społecznej 

W wyniku zakupu usług w ramach tzw. mechanizmu zakupowego 

Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii miał możliwość zakupu 

posiłków dla osób biednych, samotnych, chorych, niepełnosprawnych. 

W Gminie Oksa wsparciem zostało objętych 50 osób. W okresie od 22 do 

31 grudnia 2020  pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Oksie dostarczali wraz z Leśnym Zaciszem dwudaniowy ciepły posiłek 

mieszkańcom Gmin  

Łącznie w 2020 r. przez 10 dni pracownicy dostarczyli 500 posiłków. 

 

 Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Oksie otrzymał 

dofinansowania na następujące projekty: 

1. LIDERZY KOOPERACJI 

W kwietniu 2019 r. rozpoczęła się realizacja kolejnego etapu, tzw. 

II Kamienia Milowego projektu partnerskiego pt. „Wypracowanie 

i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy społecznej 
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i integracji społecznej  a podmiotami innych polityk sektorowych, m.in. 

pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa  i policji  pn. „Liderzy 

Kooperacji”.  

Od sierpnia 2018 r. na podstawie zawartych  Porozumień o współpracy 

pomiędzy Województwem Świętokrzyskim / Urzędem Marszałkowskim 

Województwa Świętokrzyskiego, Powiatem Jędrzejowskim a Gminą Oksa  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Oś 

Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki 

i edukacji, działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna  finansowanego ze 

środków EFS na lata 2014-2020.  

Z ramienia Gminy Oksa w realizacji projektu  „Liderzy Kooperacji” 

uczestniczy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oksie, Radny Gminy, 

Prezes Gminnego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, 

przedstawiciel Szkoły, Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Oksie. Z ramienia powiatu – Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie , Komenda Powiatowa Policji w Jędrzejowie, 

Lokalna Grupa Działania „ Zienia Jędrzejowska -Gryf” 

Czas trwania projektu 1.04.2018 – 31.03.2021. 

Głównym celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie, a następnie 

upowszechnienie wielopłaszczyznowego modelu postępowania 

w procesie aktywizacji społecznej osób i rodzin pozostających w trudnej 

sytuacji życiowej poprzez doskonalenie współpracy 

międzyinstytucjonalnej i podnoszenie kompetencji przedstawicieli 

instytucji współpracujących.   

Zaplanowane wydatki w ramach Liderów Kooperacji dla Gminy Oksa : 

Rok 2020 - 38 000,00 zł 

 

2. PROJEKTU UNIJNY 

„RAZEM TWORZYMY RODZINĘ – ROZWÓJ WYSOKIEJ JAKOŚCI 

USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE JĘDRZEJOWSKIM DLA 

RODZIN I OSÓB POTRZEBUJĄCYCH WSPARCIA” 
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Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 realizowany przez  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – jako Lider projektu a partnerzy to 

Fundacja Perspektywy i Rozwój w Sędziszowie oraz Gminę Oksa/ Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Oksie.  

W ramach projektu zrealizowane będą następujące zadania:  

1. Powiat Jędrzejowski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Jędrzejowie – wsparcie prawidłowego funkcjonowania rodziny poprzez 

utworzenie i działalność Powiatowego Punktu Wsparcia Rodziny (porady 

prawnika, psychologa, doradcy zawodowego oraz logopedy świadczone 

dla podopiecznych umieszczonych w pieczy zastępczej i ich środowiska, 

osób i rodzin pokrzywdzonych wskutek przemocy, zagrożonych 

przestępstwem oraz uzależnieniami dodatkowo dla osób starszych 

i niepełnosprawnych); 

2. Gmina Oksa / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oksie – 

profilaktyka społeczna dzieci i rodzin w ramach funkcjonowania świetlicy 

środowiskowej (utworzenie i bieżące funkcjonowanie świetlicy 

środowiskowej) dla 20 dzieci. 

3. Fundacja Perspektywy i Rozwój w Sędziszowie – utworzenie placówki 

Dziennego Domu Pomocy „ARKADIA+” dla 15 osób niesamodzielnych, 

w tym starszych oraz niepełnosprawnych, z terenu Gminy Sędziszów oraz 

gmin ościennych; uczestnikami projektu mogą zostać również osoby, 

których miesięczny dochód przekracza 150% właściwego kryterium 

dochodowego na osobę samotnie gospodarującą bądź osobę w rodzinie 

zgodnie z ust. z 12/03/2004 o pomocy społecznej.  

Ogólna wartość  całego projektu wynosi 2.136.742,93 zł z czego: 

1.959.645,38 zł jest to kwota uzyskanego dofinansowania. 

Celem projektu na terenie Gminy Oksa: Rozwój i zwiększenie dostępności 

do wysokiej jakości usług społecznych świadczonych w społeczności 

lokalnej poprzez utworzenie Świetlicy Środowiskowej w Błogoszowie  

Działania:  
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• Profilaktyka społeczna dzieci i rodzin w ramach funkcjonowania 

Świetlicy Środowiskowe: zajęcia matematyczno-naukowo-techniczno-

eksperymentalne, z ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne), 

wspólne wyjazdy do różnych miejsc kultury. 

Formą wsparcia zostały objęte osoby zagrożone ubóstwem 

i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie, w tym rodziny i dzieci 

w wieku od 6 do 18 lat. Koszt utworzenia Świetlicy Środowiskowej 

w Błogoszowie: 

 35 961,33 zł – uzyskane dofinansowanie   

28 115,00 zł – wkład własny  

 

3. PROJEKT UNIJNY „RODZINNE STACJE WSPARCIA- 

UTWORZENIE NOWYCH PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO NA 

TERENIE GMINY OKSA” 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oksie realizuje w okresie od 

01.05.2020 do 30.04.2023r. projekt pn. „Rodzinne stacje wsparcia- 

utworzenie nowych placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Oksa” 

nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0098/19 współfinansowany w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka 

z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług 

społecznych (projekty konkursowe) 

Wartość projektu wynosi: 5 894 132,01 zł, w tym wartość dofinansowania 

5 434 484,01 zł  

Celem głównym projektu jest wsparcie rodzin z Gminy Oksa w okresie od 

01.05.2020 do 30.04.2023r. w procesie przygotowania dzieci i młodzieży 

do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych 

poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz 

zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi. Projekt zakłada wsparcie 320 

osób (156K, 164 M, w tym 3 niepełn.) zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, dzieci z rodzin ubogich materialnie oraz zaniedbywanych 

wychowawczo. Świetlica środowiskowa utworzona w Oksie i ma filie w 9 
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miejscowościach: Popowice, Nowe Kanice, Tyniec, Rzeszówek, 

Rembiechowa, Lipno, Węgleszyn-Dębina, Węgleszyn i Zakrzów 

 Projekt zakłada: 

1. utworzenie placówki wsparcia dziennego - świetlicy środowiskowej na 

terenie Gminy Oksa.  

2. zakwalifikowanie do projektu 320 osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, w tym 

a. 160 dzieci w tym 77 dziewcząt i 83 chłopców, w tym 1 osobę 

niepełnosprawną,  

b. 160 rodziców/opiekunów prawnych  w tym 79 kobiet i 81 mężczyzn.  

3. realizację wsparcia w postaci:  

a. indywidualnego programu wsparcia dla każdego uczestnika,  

b. pomocy w odrabianiu lekcji, 

c. realizacji programu świetlicy (zajęcia sportowe, plastyczne), 

4. objęcie Uczestników/czek wsparciem psychologicznym/pedago- 

gicznym i wychowawczym. 

5. objęcie Uczestników/czek opieką zakładającą udział w zajęciach 

indywidualnych i grupowych w ramach działań prowadzonych 

w placówce, w tym zajęć rozwijających zainteresowania. 

6. objecie uczestników/czek kompleksowym wsparciem kładącym 

szczególny nacisk na rozwój następujących kompetencji kluczowych: 

a. języka obcego,  

b. cyfrowe (informatyczne),  

c. świadomości i ekspresji kulturowej,  

d. uczenia się oraz matematyczne i  

e. podstawowe kompetencje naukowo-techniczne 

W ramach Świetlicy oferowane są następujące, bezpłatne rodzaje 

wsparcia dla uczestników projektu: 

1. opieka i wychowanie oraz pomoc w nauce – działalność świetlicy 

środowiskowej i jej filii (codziennie w godzinach działalności świetlic) 

2. zajęcia – język angielski (średnio 8 godz. w miesiącu w każdej świetlicy) 

3. Zajęcia z informatyki/robotyki (średnio 8 godz. w miesiącu w każdej 

świetlicy) 
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4. Zajęcia artystyczne, teatralne, muzyczne (średnio 8 godz. w miesiącu 

w każdej świetlicy) 

5. Zajęcia logopedyczne (średnio 10 godz. w miesiącu w każdej świetlicy) 

6. Zajęcia kulinarne (średnio 6 godz. w miesiącu w każdej świetlicy 

7. Zajęcia matematyczne (średnio 8 godz. w miesiącu w każdej świetlicy) 

8. Poradnia prawna, psychologiczna i rodzinna dla dzieci i ich rodzin w 

ramach Punktu Wsparcia Rodziny, indywidualna pomoc psychologiczna 

w sytuacjach kryzysowych m.in.: problemy rodzinne, problemy 

wychowawcze (średnio 30 godz. w miesiącu) 

9. Wyjazdy na kolonie letnie/ferie zimowe (3 x w trakcie realizacji projektu). 

Świetlice działają codziennie od pon. do piątku w dniu robocze od 15:00 

do 18:00.  

 Jednak Rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 30pażdziernika 2020 

roku  zmieniające  rozporządzenie w sprawie określonych ograniczeń, 

nakazów  i zakazów związku z wystąpieniem stanu epidemii Świetlice 

Środowiskowe zostały zawieszone do odwołania  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raport o stanie Gminy Oksa za rok 2020 

 
                 Gmina Oksa 

54 
 

4. KLUB SENIOR + w Błogoszowie 

Klub Senior + w Błogoszowie powstał w ramach Programu Wieloletniego 

„Senior+” na lata 2015-2020, klub Senior + działa w strukturze Ośrodka 

Pomocy Społecznej. Został utworzony w celu integracji i aktywizacji 

społecznej oraz zaspakajania potrzeb kulturalnych środowiska osób 

starszych w Gminie Oksa.  

Gmina na adaptacje pomieszczeń na Klub Seniora+ w Błogoszowie 

w 2019 roku otrzymała dotację z Urzędu Wojewódzkiego z w ramach 

rządowego programu Senior+  w kwocie 120 tysięcy zł. przy  wkładzie 

własnym 25 tysięcy zł. Wyremontowano dużą sala, łazienkę , WC, kuchnię 

oraz szatnię w budynku w Błogoszowie Pomieszczenia te są 

przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. 

Dzięki wsparciu rządowego programu Senior+ na lata 2015-2020 oraz 

zaangażowaniu samorządu gminnego od stycznia 2020 roku działa Klub 

Senior + w miejscowości Błogoszów w gminie Oksa.  

W 2020 roku na ten cel Gmina otrzymała dotację w wysokości 30 714,00 

zł, przy wkładzie własnym w kwocie  46 071,00 zł. na realizację tego celu.  

Klub jest czynny od poniedziałku do piątku , w godzinach od 10.00 do 

14.00.  

Uczestnikami Klubu Senior mogą być osoby nieaktywne zawodowo, które 

ukończyły 60 lat i są mieszkańcami Gminy Oksa. Uczestnictwo 

w zajęciach Klubu jest dobrowolne i bezpłatne. 

Celem Klubu jest rozpoznawanie potrzeb seniorów oraz rozwijanie ich 

zainteresowań poprzez organizację atrakcyjnych form spędzania czasu 

wolnego w bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni.  Ponadto Seniorzy maja 

możliwość uczestniczyć w spotkaniach tematycznych, zajęciach 

kulinarnych, edukacyjnych, kulturalnych, plastycznych i ruchowych. Dzięki 

tym działaniom seniorzy są zabezpieczeni przed wykluczeniem 

społecznym, co zapobiega procesom marginalizacji. 

W Klubie Senior + uczestnicy mają możliwość podtrzymywać więzi 

rodzinne oraz sąsiedzkie, co z kolei zapobiega odizolowaniu społecznemu 

tej grupy wiekowej. Aktywność seniorów gwarantuje kontrolę nad swoim 

życiem i nad decyzjami, które ich dotyczą. A społeczność lokalna zyskuje 
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grupę ludzi chętnych do dzielenia się swoim czasem, pomocą 

i doświadczeniem. 
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IX. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY OKSA 
 

Stosownie do ustawy o samorządzie gminnym Wójt Gminy jest organem 

wykonawczym Gminy do którego zadań należy min. wykonywanie Uchwał 

Rady Gminy. 

Rada Gminy składa się z 15 radnych, pracujących w 5 komisjach : 

1. Komisja Rewizyjna, 

2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, 

3. Komisja Budżetu i Finansów, 

4. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej 

5. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa 

Publicznego i Gospodarki Komunalnej 

 

Stosownie do art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym Wójt Gminy Oksa jest organem wykonawczym 

Gminy do którego zadań należy m.in. wykonywanie uchwał Rady Gminy. 

Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej 

Wójt Gminy przy pomocy Urzędu Gminy realizował uchwały podjęte przez 

Radę Gminy w 2020 roku w sposób określony uchwałami. 

W 2020 roku Rada Gminy obradowała i podejmowała stosowne 

uchwały zgodnie z planem pracy rady przyjętym Uchwałą Nr XVI/97/2020 

z dnia 30 stycznia 2020 roku . 

 Wypełniając dyspozycję  zawartą w planie pracy w 2020 roku Rada 

Gminy obradowała na  5 sesjach i podjętych zostało  40 uchwał oraz jedna 

uchwała nie została podjęta. 

Wśród podjętych przez Radę uchwał większość dotyczyła spraw 

z zakresu inwestycji, gospodarowania mieniem komunalnym, pomocy 

społecznej, spraw związanych z  oświatą i  ochroną środowiska. 

Podjęte przez Radę Gminy uchwały Wójt Gminy zgodnie  z art.90 

ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym przekazał 

w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów nadzoru jakimi są 

w zakresie zgodności z prawem – Wojewoda Świętokrzyski, a w zakresie 

spraw finansowych - Regionalna Izba Obrachunkowa. 

 Zgodnie z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji 

publicznej wszystkie uchwały opublikowane zostały w Biuletynie 

Informacji Publicznej, zaś uchwały stanowiące akty prawa miejscowego 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
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W podjętych przez Radę Gminy uchwałach organy nadzoru nie 

dopatrzyły się nieprawidłowości potwierdzając tym samym fakt, ze 

uchwały są  zgodne z obowiązującymi przepisami prawa  i nie naruszają 

właściwego gospodarowania finansami publicznymi. 

Wszystkie uchwały zostały przez organ wykonawczy Gminy 

wykonane z zachowaniem procedur i terminów określonych uchwałami 

i przepisami prawa. 

X.  WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI SAMORZĄDOWYMI 
 

Gmina Oksa od lat współpracuje i należy do poniżej wymienionych 

organizacji: 

Lp Nazwa organizacji / stowarzyszenia Nr Uchwały Rady Gminy 

1 Związek Międzygminny ,, EKOLOGIA” 
IX/61/99  

z dnia 12 listopada 1999 roku 

2 
Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania pn. ,, Ziemia 

Jędrzejowska – Gryf” 

XI/74/2007  

z dnia 16 października 2007 roku 

3 
Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Rybacka  ,, 

Jędrzejowska Ryba” 

XXVII/175/2009 

z dnia 30 czerwca 2009 roku 

4 Międzygminny Związek Planowania Przestrzennego 
XLIII/219/2014 

z dnia 11 września 2014 roku 

5 
Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi 

Jędrzejowskiej 

XLIV/230/2014 

z dnia 30 października 2014 roku 

6 
Stowarzyszenie Świętokrzyska Rybacka Lokalna 

Grupa Działania 

V/26/2015 

z dnia 30 marca 2015 roku 
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XI. CZĘŚĆ ANALITYCZNA ( DZIAŁANIA PROWADZONE W 2020 ROKU) 
 

1. Realizacja inwestycji  
 

Inwestycje drogowe 

 

W 2020 roku zrealizowano następujące inwestycje drogowe: 

Drogi publiczne powiatowe (dotacja dla powiatu jędrzejowskiego)  

Przebudowa drogi powiatowej Błogoszów-Zakrzów nr 0224T w kwocie: 

180 890,00 na: 

-   remont drogi – 45 000,00zł 

- budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr  0224T w miejscowości 

Zakrzów 135 890,00zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0152T Popowice-Oksa wraz  z budową 

chodnika o długości około 1500m w miejscowościach  Popowice  i Oksa 

w kwocie 239 240,00zł 
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Drogi publiczne gminne – 82 772,24zł 

- Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Popowice położonej na 

działce nr 232, za kwotę 82 772,24zł 

 

Na remonty dróg dojazdowych i gminnych nawieziono 2 124 ton 

kruszywa na ogólną kwotę 74 108 zł. 

Pozostałe inwestycje : 

W 2020r Gmina Oksa ponadto realizowała inwestycje: 
1. Zakończona została realizacja projektu pn. „Kompleksowa 

termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie 

Gminy Oksa” dofinansowanego  w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

Dzięki inwestycji termomodernizowane zostały cztery budynki na 

terenie Gminy Oksa tj. OSP Lipno, OSP Zakrzów, OSP Rembiechowa 

i Dom Ludowy w Rembiechowie. 

Każdy obiekt wyposażony został w powietrzną pompę ciepła, ogniwa 

fotowoltaiczne, wymieniona została elektryka i punkty świetlne. 
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W miarę potrzeb ściany budynków i stropy zostały ocieplone, 

wymieniona została stolarka okienna i drzwiowa. 

Projekt uzyskał dofinansowanie na poziomie 95%. Wartość inwestycji  

wyniosła 1 690 176zł. 

 
Budynek OSP Lipno przed i po termomodernizacji 

 
Budynek OSP Rembiechowie przed i po termomodernizacji 

 
Budynek OSP Węgleszyn - Dębina przed i po termomodernizacji 

 

2. Rozpoczęto realizację projektu: „Budowa przydomowych oczyszczalni 

ścieków w Gminie Oksa, w systemie zaprojektuj i wybuduj”. Wartość 

inwestycji po przetargu wynosi: 1 685 505,90 zł. Projekt zakłada 

dofinansowanie ze środków PROW w wysokości 63,63% kosztów 

kwalifikowalnych.  
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Jest to już III etap budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, 

w ramach którego zostanie wykonanych 127szt. przydomowych 

oczyszczalni ścieków. 

3. Zakończono wymianę sieci wodociągowej o długości 391m i 28 szt. 

przyłączy wodociągowych o długości 593m na ul. Kościelnej w m. Oksa 

za kwotę 256 663,88zł  

4. Wymieniono 277m sieci wodociągowej oraz 19 szt. przyłączy o długości 

353m w m. Oksa, na ul. Kościuszki za kwotę 212 790zł,  

5. Wybudowano oświetlenie uliczne w ilości 12 lamp led na ul. Brzozowej 

w m. Oksa za kwotę 49 200,00zł, 

 

2. Zadania z Funduszu sołeckiego 
 

L.P. Sołectwo Plan 
Wykonanie 

zł 
Wykonanie 

% 
Zrealizowane zadania 

1 RZESZÓWEK 15 398,14    15 300,00    99,36 

Wykonanie altany wraz z podbudową na placu 

przy remizie OSP, 

Monitoring budynku remizy OSP Rzeszówek, 

Kosiarka spalinowa , 

2 POPOWICE 15 890,88   15 800,00 99,42    Ogrodzenie placu remizy OSP Popowice 

3 WĘGLESZYN 29 523,36    29 523,36      100,00 

Montaż garażu blaszanego przy remizie OSP 

Węgleszyn,  

Rozbudowa placu zabaw, 

Wykarczowanie terenu , 

Stroje ludowe dla KGW Węgleszyn, 

 Remont budynku remizy- Węgleszyn, 

Wyposażenie do kuchni w świetlicy 

4 LIPNO 20 284,48    20 284,48    100,00 

Kruszywo wraz z transportem na drogi gminne, 

Dogęszczenie lamp ,Kosiarka spalinowa  

Utrzymanie porządku na  terenie gminy( usuwanie 

dzikich wysypisk ) , Zakup mebli do świetlicy 

wiejskiej,Wyposażenie do kuchni w świetlicy 

wiejskiej Lipno, 

5 PAWĘZÓW 12 031,08 12 031,08 100,00 

Kruszywo wraz z transportem na drogi gminne, 

Utrzymanie porządku na terenie gminy, 

Doposażenie świetlicy Błogoszów, 

6 REMBIECHOWA 24 965,51 24 965,51 100,00 
 Kruszywo wraz z transportem na drogi gminne, 

Monitoring budynku  świetlicy, Wyposażenie do 

świetlicy, 
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7 NOWE KANICE 14 494,78   14 494,78   100,00 

Agregat prądotwórczy, 

Monitoring świetlicy, placu zabaw, 

Drzwi do świetlicy, 

Materiały do ocieplenia świetlicy, 

8 STARE KANICE 17 410,16   17 399,60    99,90 

Agregat prądotwórczy, Nagłośnienie, 

Materiały do remontu  dużej sali  w świetlicy, 

Zakup wyposażenia do świetlicy, 

9 
WĘGLESZYN- 

OGRODY 
20 243,42   20 243,42   100,00 

Kruszywo wraz z transportem na drogi gminne, 

Zagospodarowanie placu rekreacyjnego ,  

Zakup naczyń dla KGW Podlesie oraz zestawu 

cateringowego , 

10 BŁOGOSZÓW 23 281,98    23 281,98    100,00 
Sprzęt RTV do świetlicy, Uporządkowanie pasa 

drogi gminnej, Altana, Uporządkowanie terenu 

wokół remizy OSP. 

11 WĘGLESZYN- 

DĘBINA 
21 885,89    21 885,89    100,00 

Utrzymanie zieleni przy placu zabaw, 

Montaż garażu blaszanego wraz z 

podbudową przy Domu Ludowym, 

Termomodernizacja  Domu Ludowego, 

Kostka do wykonania chodnika przy 

Domu Ludowym, 

Wywóz  nieczystości (uporządkowanie 

piwnic w Domu Ludowym) 

12 ZALESIE 15 726,63    14 669,61   93,30 Utworzenie siłowni zewnętrznej 

13 ZAKRZÓW 19 381,12   19 381,12   100,00 

Kruszywo wraz z transportem na drogi gminne,  

Malowanie dachu  remizy OSP , 

Akcesoria doinstrumentów dla orkiestry dętej 
Zakrzów ,Dogęszczenie oświetlenia w m. 
Zakrzów,Wyrównanie  i uporządkowanie terenu 
wokół remizy OSP Zakrzów , 

14 TYNIEC WIEŚ 13 345,05 13 345,05 100,00 

Zakup samochodu dla OSP Tyniec, 

Uporządkowanie  dzikich wysypisk z terenu Gminy 
Oksa, 

15 
TYNIEC 

KOLONIA 18 683,07 18 683,07 100,00 

Zakup samochodu dla OSP Tyniec , 

Zakup koszy na śmieci ,Kruszywo wraz 

z transportem na drogi gminne 

16 OKSA 41 061,70 41 061,70 100,00 

Zakup wyposażenia do świetlicy 

wiejskiej,Nagłośnienie na stadion, 

Doposażenie placu zabaw, 

Budowa oświetlenia ul. Brzozowa  Oksa 

 

R 
RAZEM 323 607,25 322 350,65 99,60  
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3. Rozwój gospodarczy 
 

Na terenie gminy na dzień 31.12.2020 roku zarejestrowanych 

w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej jest 156 podmiotów 

prowadzących działalność gospodarczą. W 2020 roku zarejestrowano 15 

nowych podmiotów gospodarczych. 

4. Rolnictwo 
 

Szczegółowy podział struktury użytkowania gruntów w Gminie Oksa 

przedstawia  poniższa tabela  

 
  Struktura użytkowania gruntów w Gminie Oksa w 2020 roku  

Gmina 

Oksa 

Grunty 

orne 
Sady 

Łąki 

trwałe 

Pastwiska 

trwałe 

Pozostałe 

użytki 

rolne 

Grunty 

leśne 

Pozostałe 

grunty 
Ogółem 

[ha] 4 880 50 1 028 388 458 1 869 399 9 072 

[%] 53,79 0,55 11,33 4,28 5,05 20,60 4,40 100,00 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Największy udział w powierzchni gminy stanowią grunty orne (53,79%), 

a w dalszej kolejności grunty leśne (20,60%). Łączna powierzchnia 

użytków rolnych to 75% powierzchni Gminy Oksa. 

 

5. Oświata i edukacja 
 

1. Informacje ogólne 

Gmina Oksa jest organem prowadzącym dla następujących jednostek 
oświatowych: 

• Szkoła Podstawowa w Oksie – jej struktury organizacyjne 

stanowią: oddziały przedszkolne, klasy I-VIII; 

• Szkoła Podstawowa w Węgleszynie – oddział przedszkolny, klasy I-VIII; 

• Przedszkole Samorządowe w Oksie – trzy oddziały (3-latki, 4-latki,  5-latki); 

• Inne formy wychowania przedszkolnego – Punkt Przedszkolny 
w Węgleszynie: dwa oddziały (3,4-latki i 5-latki). 
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Zestawienie etatów nauczycieli objętych subwencją oświatową - stan na 

30 września 2020 roku wg SIO 

 

 

Etaty niesubwencyjne wychowanie przedszkolne – ogółem 6,39 (stan 

na 30 września 2020 roku wg SIO) 

 
Pracownicy niepedagogiczni – stan na 30 września 2020 r. 

 

 

Uczniowie – stan na 30 września 2020 r. wg SIO 

 

Jednostka Klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów 

Przedszkole Poniżej „O” 45 3 

Nauczyciele wykonujący obowiązki w szkołach i placówkach prowadzonych przez daną JST, 

uwzględniani przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej 

 

Liczba etatów 

Ogółem Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany 

47,20 1,72 0,00 4,07 41,41 

Jednostka Pracownicy   administracji  i  obsługi Liczba etatów 

Przedszkole 
kucharka 1,00 

sprzątaczka/palacz C.O. 1,00 

księgowa 0,25 

Razem 2,25 

 

 

 

Szkoła Podstawowa  

w Oksie 

kadrowa 0,50 

księgowa 0,50 

Sekretarka (1,00 etat – urlop macierzyński) 1,50 

intendent 1,00 

konserwator sprzętu elektronicznego 0,125 

woźny 4,00 

palacz/konserwator 1,00 

kucharki 2,00 

Razem 10,625 

 

 

Szkoła Podstawowa  

w Węgleszynie 

kadrowa 0,50 

księgowa 0,50 

sekretarka 0,50 

pomoc nauczyciela 0,60 

konserwator sprzętu elektronicznego 0,125 

kucharki 2,00 

woźny 2,50 

palacz/konserwator 1,00 

Razem 7,725 

Razem etaty 

 

20,60 



Raport o stanie Gminy Oksa za rok 2020 

 
                 Gmina Oksa 

65 
 

Punkt przedszkolny Poniżej „O” 26 2 

Oddziały przedszkolne 

w szkołach 

„O” 34 3 

 

 

 

 

Szkoły podstawowe 

I 36 2 

II 36 2 

III 46 3 

IV 58 4 

V 1 1 

VI 49 3 

VII 89 4 

VIII 40 2 

razem 363 355 21 

Ogólna liczba uczniów/ Ogólna liczba oddziałów  

   460 

 

   29 

 

System opieki nad dziećmi do lat 3: 

Na terenie gminy Oksa nie funkcjonuje żadna z form opieki (żłobki, kluby 

dziecięce, opiekunowie dzienni) nad dziećmi do lat 3. 

 

2. Baza oświatowa 

Obie szkoły posiadają zmodernizowane w ramach projektu RPO WŚ na lata 

2014-2020 pracownie komputerowe: Szkoła Podstawowa w Oksie – 

17 stanowisk komputerowych, a Szkoła Podstawowa w Węgleszynie – 15, 

z dostępem do szerokopasmowego Internetu, dzięki przystąpieniu do 

projektu realizowanego dla szkół Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE). 

W  bu szkołach mamy sale wyposażone we właściwe meble, w tym 

dostosowane do wieku dzieci, sprzęt dydaktyczny, sprzęt multimedialny. 

W 2020 roku w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – 

wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia 

zdalnego” Szkoła Podstawowa w Oksie została doposażona 

w 12 notebooków ASUS z pakietem MS Office i tą samą ilość sztuk 

otrzymała Szkoła Podstawowa w Węgleszynie. Kolejne po 

13 notebooków Lenovo otrzymały obie szkoły z projektu grantowego 

„Zdalna Szkoła +”. W ramach projektu „Akademia Rejowska” Szkoła 

Podstawowa w Oksie zakupiła 8 laptopów. Szkoła Podstawowa 

w Węgleszynie została doposażona w pomoce dydaktyczne do 

przedmiotów przyrodniczych   w ramach środków z rezerwy subwencji 

oświatowej. Zakupiono m.in.: 7 monitorów interaktywnych 65 cali, 

7 notebooków/ Laptopów do klas, pomoce do chemii, geografii, fizyki, 

biologii. Ponadto w ramach planu finansowego zakupiono piec 
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konwekcyjny doposażając kuchnię, niszczarki, zabawki do oddziałów 

przedszkolnych. Budynki szkolne i otoczenie wokół zarządzane przez 

dyrektorów jednostek oświatowych spełniają podstawowe wymogi 

bezpieczeństwa oraz higieny nauki i pracy. Teren szkół jest ogrodzony 

i monitorowany. Biblioteki szkolne wzbogacane są w nowe pozycje 

książkowe, wynikające z potrzeb uczniów i wymogów nauczania języka 

polskiego. 

Szkoła Podstawowa w Oksie ma do dyspozycji salę gimnastyczną o wymiarach 

19m x 36m wraz z podstawowym sprzętem sportowym, zapleczem    sanitarnym, 

boisko przyszkolne, mała sala sportowa. Szkoła Podstawowa w Węgleszynie 

korzysta z przyszkolnego boiska i sali gimnastycznej o wymiarach 12 m x 24 m 

wraz z podstawowym sprzętem. 

 

Przedszkole Samorządowe w Oksie znajduje się w budynku 

jednopiętrowym wolnostojącym z placem przedszkolnym, który jest 

wyposażony w przyrządy i sprzęt sportowy. Wszystkie urządzenia są 

w dobrym stanie technicznym. Na placu przedszkolnym znajduje się 

regulamin korzystania z niego wraz z wykazem telefonów alarmowych. 

Teren przedszkola jest ogrodzony i zabezpieczony przed wejściem 

niepowołanych osób z zewnątrz. Przedszkole jest 3 oddziałowe 

i funkcjonuje 5 dni w tygodniu w godz. 7.00-15.00. Znajdują się w nim 

3 sale dydaktyczne, 3 sanitariaty, kuchnia, szatnia, gabinet dyrektora, 

kotłownia, pomieszczenia magazynowe. Sale dydaktyczne wyposażone 

są w atestowane meble (stoliki, krzesła, szafki itp.) i dostosowane do 

wieku dzieci. Wszystkie kąciki zabaw i zainteresowań znajdują się na 

wysokości wzroku dzieci. Narożniki ścian i mebli nie posiadają ostrych 

krawędzi, grzejniki są wyposażone w obudowy zabezpieczające. 

  

3. Realizowane zadania oświatowe  

 

Dowóz uczniów do szkół 

Gmina Oksa realizuje zadania oświatowe wynikające z ustawy Prawo 

oświatowe, ustawy o systemie oświaty i rozporządzeń wykonawczych 

poprzez zabezpieczenie działalności przedszkoli, szkół podstawowych, 

a także zapewnia dostępność do edukacji dla uczniów 

niepełnosprawnych, finansując dowóz do szkół poza terenem gminy. 

Zadania oświatowe realizowane są przy pomocy środków otrzymywanych 

z budżetu państwa – subwencji oświatowej, z budżetu gminy oraz 
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z  pozyskiwanych dotacji w ramach programów rządowych kierowanych 

do szkół i przedszkoli. Gmina Oksa, wypełniając ustawowy obowiązek, 

organizuje dowóz uczniów do szkół podstawowych i przedszkola oraz 

pokrywa koszty przejazdu uczniów niepełnosprawnych do najbliższego 

publicznego przedszkola, szkoły/oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązkowego 

rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego. 

W roku szkolnym 2020/2021 według informacji zawartych w arkuszu 

organizacyjnym obowiązkowo zapewniliśmy jako Gmina dowóz 134  uczniom  ze 

Szkoły Podstawowej w Oksie, 83-Szkoła Podstawowa w Węgleszynie, 25- 

dzieci z Przedszkola Samorządowego w Oksie. Zatrudniamy trzech kierowców 

do realizacji dowozów autobusami własnymi gminy. Autobusy własne Gminy 

wykorzystywane są również na potrzeby placówek oświatowych w celu 

dowiezienia dzieci na zawody sportowe, do kina, teatru, wycieczki itp.  

Pomoc materialna- stypendia szkolne o charakterze socjalnym 

Zadaniem oświatowym o charakterze socjalnym realizowanym przez 

Gminę jest pomoc materialna dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy 

Oksa tzw. stypendia szkolne, w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy 

o systemie oświaty i Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym, stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Oksie z dnia 22 

marca 2005r. W 2020 roku na stypendia szkolne wydatkowano kwotę 

90 500,00 zł,   z  tego  dotacja  celowa  przekazana  przez budżet państwa na 

realizację zadania wyniosła 85 975,00 złotych  a pozostała kwota 4 525,00 zł 

– stanowią środki własne Gminy. Liczba uczniów objętych pomocą materialną 

w formie stypendiów w okresie styczeń-czerwiec 2020 roku wyniosła 64, 

w okresie wrzesień-grudzień – 70. 

Dożywianie 

Wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola korzystają z możliwości 

dożywiania. Dzieci otrzymują śniadanie i obiad jednodaniowy przemiennie 

(tzn. raz zupa, raz II danie) plus deser (owoc, ciastko). Zgodnie 

z zaleceniami SANEPID-u w/w posiłki wydawane są z podziałem na 

3 grupy wiekowe i tak śniadanie wydawane jest w godz. 9.00, 9.20, 9.40 

i obiad w godz. 12.00, 12.20,12.40. W miesiącach I – VI 2020 roku 

z wyżywienia korzystało 54 dzieci, natomiast w miesiącach IX-XII 2020 – 

51. 
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Zgodnie ze statutem Przedszkola Samorządowego w Oksie dzienna 

stawka żywieniowa ustalana jest corocznie w miesiącu wrześniu przez 

dyrektora, intendenta i rodziców i wynosiła 4,00 zł.  Z programu ,,Posiłek 

w szkole i w domu'' z dofinansowania do wyżywienia w miesiącach 

I - II korzystało 8 dzieci a w miesiącach IX-XII – 6 dzieci. Kwota 

dofinansowania w 2020 roku wynosiła 3,00 zł. 

W Szkole Podstawowej w Oksie miesiącach styczeń – marzec 

(w miesiącach kwiecień – czerwiec stołówka nie działała z uwagi na naukę 

zdalną) ze stołówki korzystało 176 uczniów, z tej liczbie programem 

„Posiłek w szkole i w domu” objętych - 43. W okresie wrzesień-grudzień 

ze stołówki korzystało 152 uczniów, z czego dożywianiem objętych było 

31 uczniów. Stawka żywieniowa wzrosła do 3 zł od osoby. 

W Szkole Podstawowej w Węgleszynie programem „Posiłek w szkole 

i w domu” w okresie od stycznia do marca 2020 roku objętych było 

27 dzieci. Oprócz tego z posiłków na stołówce korzystało 98 dzieci 

z przedszkola i szkoły podstawowej. Stołówka serwowała obiad 

jednodaniowy naprzemiennie zupę lub drugie danie oraz deser. W okresie 

kwiecień-czerwiec stołówka nie działała z uwagi na realizację zdalnego 

nauczania.  

Od września do grudnia ze stołówki szkolnej korzystało 118 uczniów, z tej 

liczby dofinansowanie do dożywiania miało 22 dzieci. Na stołówce 

przygotowywana jest także ciepła herbata do drugiego śniadania. Stawka 

żywieniowa wzrosła do 3 zł od osoby. 

 

4. Pozyskiwanie dotacji w ramach programów rządowych. 

a. Projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej 

Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 

nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: 

„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do 

szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” Gmina 

Oksa otrzymała dofinansowanie w kwocie 60 000,00 zł na sprzęt 

komputerowy. Zakupiono 24 laptopy ASUS wraz z pakietem MS Office, 

które nieodpłatnie zostały przekazane po 12 sztuk do każdej ze Szkół 

Podstawowych z przeznaczeniem początkowym na realizację zdalnego 

nauczania do wykorzystania przez uczniów i nauczycieli, a po jego 
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zakończeniu sprzęt ma stanowić pomoc dydaktyczną.  

 

b. Projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła +” – wsparcie Ogólnopolskiej 

Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I 

„Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: 

„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do 

szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” 

Gmina Oksa otrzymała dofinansowanie w kwocie 53 274,00 zł na sprzęt 

komputerowy. Zakupiono 26 notebooków Lenovo z zainstalowanym 

systemem operacyjnym Windows 10 Home i pakietem biurowym Open 

Office, które nieodpłatnie zostały przekazane po 13 sztuk do każdej ze 

Szkół Podstawowych z przeznaczeniem na realizację zdalnego 

nauczania do wykorzystania przez uczniów pochodzących z rodzin 

wielodzietnych 3+ i nauczycieli, a po jego zakończeniu sprzęt ma 

stanowić pomoc dydaktyczną.  

 

c. Umiem pływać 

Gmina Oksa promując aktywny i zdrowy styl życia wśród dzieci 

i młodzieży co roku przystępuje do programu powszechnej nauki 

pływania „Umiem Pływać”. Programy finansowane są przez 

Ministerstwo Sportu i Turystyki, a realizowane przez Wojewódzki 

Szkolny Związek Sportowy w Kielcach. W ramach tego programu 

Gmina Oksa zapewnia naprzemiennie uczniom z obu szkół 

podstawowych z klas I-III bezpłatne lekcje pływania na basenie. 

W ubiegłorocznej edycji z lekcji nauki pływania w Ośrodku Sportu 

i Rekreacji w Sędziszowie skorzystało 30 uczniów z klas III ze Szkoły 

Podstawowej w Oksie. Ze środków pochodzących z programu 

sfinansowany był wynajem pływalni, wynagrodzenia instruktorów 

i koordynatora – łączna kwota 4 400,00 zł, natomiast dojazd na basen 

realizowany był autobusami, stanowiącymi własność Gminy. 
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Gmina Oksa uzyskała zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej 

w roku 2020 z tytułu: 

 dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do 

realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych 

w publicznych szkołach podstawowych – 75 000,00 zł; 

 

 wprowadzenia jednorazowego dofinansowania dla nauczycieli zakupu 

dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć 

realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć – 22 000,00 zł. 

 

5.  Remonty i naprawy 

 

Szkoła Podstawowa w Oksie: 

W budynku przeprowadzono szereg prac remontowych: 

- wymieniono instalację elektryczną w starej części budynku szkoły; 

- w okresie nauki zdalnej pomalowano sześć pomieszczeń lekcyjnych; 

- odnowiono korytarze w starej części szkoły z wymianą obudowy 

grzejników; 

- dokończono naprawy nawierzchni boiska przy budynku szkoły; 

- wymieniono uszkodzoną studzienkę kanalizacyjną; 

- naprawiono uszkodzone komputery. 

 

Szkoła Podstawowa w Węgleszynie: 

W okresie nauki zdalnej i w czasie wakacje wykonano niezbędne 

remonty i naprawy: 

- rozbudowano sieć internetową z montażem urządzeń -6 500,00 zł; 

- montaż urządzeń zabezpieczających dostęp do szkoły – 1 800,00 zł; 

- zamontowano rolety – 7 000,00 zł; 

- wymieniono 2 sztuki drzwi na kuchnię – 5 140,00 zł; 

- dokonano naprawy bieżących usterek. 

 

Przedszkole Samorządowe w Oksie: 

W związku z trudną sytuacją związaną z pandemią planowany remont 

pomieszczeń kotłowni został przełożony na termin późniejszy. 

 

6. Działalność dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza jednostek 
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oświatowych z uwzględnieniem ich ograniczonego funkcjonowania 

związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19 

 

Informacje zawarte w raporcie z tego zakresu tematycznego zostały 

przekazane przez dyrektorów poszczególnych jednostek oświatowych. 

 

Szkoła Podstawowa w Oksie: 

Od września 2020 w Szkole Podstawowej w Oksie uczy się 205 uczniów 

i 26 uczniów w oddziałach „zerowych”. Łącznie 13 oddziałów. Do szkoły 

jest dowożonych 134 uczniów łącznie z oddziałem zerowym. Uczniowie 

dowożeni oraz zgłoszeni przez rodziców objęci są opieką na zajęciach 

świetlicowych. W 2020 roku w ramach projektu „Akademia Rejowska” 

kontynuowano realizację dodatkowych zajęć (również w okresie nauki 

zdalnej). Uczniowie podzieleni na 22 grupy brali udział w zajęciach 

ogólnorozwojowych, przyrodniczych i matematycznych. Każda grupa 

realizowała 2 godz. dodatkowych zajęć. Program zakończył się w czerwcu 

2020 r. Klasy I-III realizowały program „Mleko z klasą”, „Polska – moja 

Ojczyzna” już trzecia edycja, „Warzywa i owoce w szkole”, „Wychowanie 

przez czytanie”. W szkole zorganizowane są zajęcia dla uczniów 

wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W roku szkolnym 

2020/2021 dwoje uczniów korzysta z pomocy nauczyciela 

wspomagającego, troje korzystają z zajęć rewalidacyjnych. Pomoc 

realizowana jest również na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych 

i zajęciach wyrównawczych. W marcu 2020 nauczanie zostało zmienione 

ze stacjonarnego na zdalne. Rożne klasy w różnych terminach 

przechodziły na naukę zdalną. Odbywa się ona na dwóch dopuszczonych 

platformach, na których można zachować bezpieczeństwo danych 

osobowych. Są to platforma Office 365 i zawarty tam komunikator Teams 

oraz dziennik elektroniczny „Librus”. Aby umożliwić pracę uczniom szkoła 

wypożyczyła posiadane komputery przenośne oraz tablety pozyskane 

w projekcie „Akademia Rejowska”. Wszyscy uczniowie w 2020 roku byli 

wyposażeni w sprzęt do nauki zdalnej. Mimo szalejącej pandemii 

prowadzono akcję „Podziel się cukierkiem”. Dzięki zaangażowaniu 

uczniów wychowankowie Domu Dziecka w Nagłowicach otrzymali moc 

prezentów pod choinkę. W 2020 r uczniowie klas trzecich brali udział 

w projekcie „Umiem Pływać”.  
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Z uwagi na pandemię koronawirusa nie możliwe było zorganizowanie 

i zrealizowanie wielu uroczystości wynikających z zatwierdzonego przez 

Radę Pedagogiczną Kalendarza uroczystości szkolnych, z udziałem 

rodziców, dziadków, władz lokalnych. Jedynie niewielka liczba uczniów 

z zachowaniem dystansu społecznego wzięła udział w obchodach kolejnej 

rocznicy zbrodni katyńskiej. 

Sprawozdania i relacje z organizowanych uroczystości, wydarzeń 

kulturalnych i podejmowanych działań publikowane są w lokalnej prasie 

i na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Oksie pod adresem: 

https://spoksa.pl 

 

Udział w konkursach organizowanych przez Świętokrzyskie Kuratorium 

Oświaty w Kielcach: 

- w edycji 2019/2020 udział ucznia klasy ósmej w finale z języka 

angielskiego, informatyki i geografii. Uczeń ten został laureatem konkursu 

informatycznego.  
 

Egzaminy zewnętrzne – egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 

2019/2020 został przeprowadzony w czerwcu 2020 roku (zmiana terminu 

z uwagi pandemię koronawirusa) 

język polski – szkoła 61%, gmina 55%, powiat 57%, województwo 59%, 

59% kraj 

matematyka – szkoła 40%, gmina 46%, powiat 43%, województwo 46%, 

46% kraj 

język angielski – szkoła 48%, gmina 44%, powiat 49%, województwo 

52%, 54% kraj. 

Uzyskane z egzaminu wyniki przez uczniów w 9-cio stopniowej skali 

staninowej: 

język polski - 61% stanin VI wyżej średni 

matematyka – 40% stanin IV niżej średni 

język angielski – 48% stanin V średni  

 

Szkoła Podstawowa w Węgleszynie: 

W 2020 roku obejmującym część roku szkolnego 2019/2020 i 2020/2021 

w szkole realizowano zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Kalendarz 
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uroczystości szkolnych w okrojonym kształcie z uwagi na pandemię wirusa 

SARS-CoV-2 i związaną z tym zmianę nauczania z sytemu stacjonarnego na 

system zdalny. W okresie pełnego funkcjonowania szkoły tj. od stycznia do 

marca i od września do października uczniów uczestniczyli w następujących 

przedsięwzięciach: 

- teatrzyk „Królewna Śnieżka” w Centrum Kultury w Jędrzejowie 

- wycieczka klasowa- kino Helios film edukacyjny pt.: „Gwiezdne wojny” 

- akademia z okazji Dnia Babci i Dziadka 

- teatrzyk profilaktyczny pt.: „Magia słowa” 

- teatrzyk profilaktyczny pt. „Szkolny szantaż” 

- zabawa karnawałowa 

- pokaz rycerski pt. „Historia kampanii wrześniowej” 

- wyjazd do Centrum Kultury w Jędrzejowie- Teatr pt. „W 80 dni dookoła 

świata” . 

W okresie nauki zdalnej nauczyciele dokładali wszelkich starań, aby 

przynajmniej zwrócić uwagę uczniów na ważne wydarzenia:  

- Święto Konstytucji 3-go Maja (wirtualna rozmowa z uczniami)  

- zdalne wspólne odśpiewanie hymnu godz. 11.11 w ramach akcji: 

„Szkoła do hymnu”. 

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 odbyło się z zachowaniem reżimu 

sanitarnego, podobnie rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021. Udało się 

zorganizować z zachowaniem wszelkich środków ostrożności ślubowanie 

pierwszoklasistów oraz pasowanie na czytelnika w klasie pierwszej. 

Uczniowie uczestniczyli w szeregu innych konkursach i projektach 

edukacyjnych prezentując swoje różnorodne zdolności i umiejętności, 

wśród nich:  

- konkurs piosenki patriotycznej „The Strawberry Song”  

- konkurs wiedzy o ruchu drogowym  

- szkolny konkurs świąteczny „Ozdoby Bożonarodzeniowe 

- powiatowy konkurs plastyczny „Czyste powietrze to życie lepsze” 

- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „ Bezpiecznie na wsi” organizowany 

przez KRUS Jędrzejów 

- Ogólnopolski Plastyczny Konkurs Logopedyczny „Paronimy słowa 

dziwne, podobne, lecz całkiem inne”  

- szkolny konkurs „Dzień Bezpiecznego Internetu” 

- „Akademia Bezpiecznego Puchatka” – projekt edukacyjny 
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- „Niesamowity Świat Higieny Jamy ustnej” – projekt edukacyjny 

- „Szkolny Ogród” – projekt ekologiczno-wychowawczy realizowany 

przez cały rok szkolny przez grupę przedszkolną 5-latków. 
 

W szkole prowadzone były cykliczne akcje: „Misiek Zdzisiek zbiera 

nakrętki”, zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

w ramach udziału w akcji ekologicznej „Szkole Pomagamy i Świat 

Oczyszczamy”.  

Sprawozdania i relacje z organizowanych uroczystości, wydarzeń 

kulturalnych i podejmowanych działań publikowane są w lokalnej prasie 

i na stronie internetowej Szkoły Podstawowej pod adresem: 

https://spwegleszyn.edupage.org 

W ramach pomocy psychologicznej prowadzone były dla uczniów zajęcia 

dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, 

logopedyczne. Uczniom dojeżdżającym zapewniona była opieka 

świetlicowa. 

Od marca 2020 r. nauczanie zostało zmienione na zdalne. Nauczyciele 

świadczyli pracę zdalną z domu za pomocą metod i technik kształcenia na 

odległość. Zgodnie z obowiązującym planem każdego dnia: prowadzili 

lekcje zdalne, pozostawali do dyspozycji uczniów za pomocą e-dziennika, 

udzielali odpowiedzi na zadawane pytania od uczniów i rodziców, 

tłumaczyli niezrozumiałe zagadnienia, monitorowali postępy uczniów, 

oceniali i sprawdzali bieżącą wiedzę uczniów. Do nauczania zdalnego 

w szkole wykorzystywano przede wszystkim dziennik elektroniczny 

„Librus”. Nauczyciele zostali wdrożeni do pracy z programem Microsoft 

Office 365. Każdy nauczyciel zmodyfikował program nauczania  

w zakresie treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych klasach 

z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych ucznia oraz 

równomiernym rozłożeniem. W pracy zdalnej wykorzystywane były 

platformy rekomendowane przez Ministra, np. e-podręczniki, do której 

nauczyciele i uczniowie otrzymali loginy i hasła, karty pracy z wydawnictw 

czy opracowanych przez nauczyciela. Przygotowując daną lekcję 

nauczyciele korzystali z platform: matzoo.pl, dyktanda.net. Monitorowanie 

wiedzy i postępów uczniów odbywało się poprzez odsyłanie prac do 

sprawdzenia w sposób wskazany przez nauczyciela, np. jako plik 

załączony w Librusie, jako załącznik do maila, jako zdjęcie z telefonu lub 

przyniesienie zeszytu, ćwiczenia, plakatu, projektu. Ocenianie odbywało 
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się na bieżąco. Każdy uczeń miał możliwość poprawy ocen, które uzyskał 

podczas nauczania zdalnego oraz tych uzyskanych już wcześniej. 

Wychowawca kontrolował aktywność uczniów, w razie potrzeby 

informował o tym rodziców. Nauczanie wczesnoszkolne klasy 1-3 także 

odbywało się w formie zdalnej za pomocą technik i narzędzi ustalonych 

przez nauczyciela z rodzicami. Zadania zadawane były przez zakładkę -

zadania domowe- oraz poprzez wysyłanie wiadomości na Librusie, 

prowadzone były również wideolekcje. To nauczyciel decydował o ilości 

zadanego materiału, formach jego sprawdzania i bieżącego 

monitorowania postępów ucznia. O metodach i formach pracy nauczyciel 

poinformował rodziców. Nauczyciele stale doskonalili swoje metody pracy 

zdalnej, w tym czasie uczestnicząc w kursach online: „Jak oceniać  

w zdalnej edukacji?”, „Kształcenie na odległość”, „Nauczanie zdalne 

wsparcie czy konieczność.” Główne problemy, które pojawiły się 

w związku z nowym sposobem nauczania dotyczyły możliwości dostępu 

niektórych uczniów do sprzętu komputerowego i dostępu do internetu 

w warunkach domowych, lub w przypadku rodzin wielodzietnych 

ograniczona możliwość dostępu do komputera. Dyrektor szkoły wraz  

z pedagogiem szkolnym dokonywał wnikliwej analizy dotyczącej braku 

sprzętu komputerowego i dostępu do internetu wśród uczniów szkoły. 

Podjęto kroki, aby każdy uczeń mógł bez problemów uczestniczyć 

w nauczaniu zdalnym. Z programu Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła + 

otrzymaliśmy łącznie 25 laptopów. Sprzęt został użyczony potrzebującym 

uczniom. 

 

Udział w konkursach organizowanych przez Świętokrzyskie Kuratorium 

Oświaty w Kielcach: przeprowadzono na szczeblu szkolnym konkurs 

z matematyki, języka polskiego, języka rosyjskiego, języka angielskiego, 

biologii, fizyki, chemii i historii. Żaden z uczestników nie zakwalifikował się 

do etapu powiatowego. 

Egzaminy zewnętrzne - egzamin ósmoklasisty 

Średni wynik szkoły z poszczególnych przedmiotów na tle powiatu, 

województwa i kraju: 

matematyka- szkoła 53%, gmina 46%, powiat 43%, województwo 46%, 

kraj 46% 
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język polski- szkoła 49%, gmina 55%, powiat 57%, województwo 59%, 

kraj 59% 

język angielski-szkoła 39%, gmina 44%, powiat 49%, województwo 52%, 

kraj 54% 

jeżyk rosyjski – szkoła 18%, gmina 18%, powiat 18%, województwo 

42%, kraj 48%. 

Uzyskane z egzaminu wyniki przez uczniów w 9-cio stopniowej skali 

staninowej: 

język polski - 49% stanin III niski 

matematyka – 53% stanin VII wysoki 

język angielski – 39% stanin III niski 

język rosyjski – 18% stanin I najniższy. 

 

Przedszkole Samorządowe w Oksie: 

W 2020 roku działania wychowawcze, profilaktyczne i pedagogiczne 

realizowane były w oparciu o następujące programy edukacyjne: 

– program wychowawczo-profilaktyczny przedszkola, którego celem jest 

kształtowanie środowiska sprzyjającego harmonijnemu rozwojowi 

dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem jego wrodzonego potencjału 

oraz możliwości twórczych i intelektualnych, a także przeciwdziałania 

wszelkim okolicznością, które mogą ten proces zakłócić; 

– program edukacji regionalnej ,,Oksa – moja mała Ojczyzna'', którego 

celem jest zapoznanie dzieci z tradycjami i wartościami kulturowymi 

naszego regionu i jego związku z kulturą narodową; 

– program adaptacji wstępnej ,,Mamo, tato będę przedszkolakiem'' dla 

dzieci nowoprzyjętych do przedszkola; 

– program ,,Rozwijanie kompetencji przyrodniczych u dzieci'' w celu 

rozwijania zainteresowań przyrodniczych dzieci, uczestnictwa 

w bezpośrednich obserwacjach i kontaktach z przyrodą; 

– innowacja pedagogiczna ,,Mali Badacze'' – nowatorstwem innowacji 

jest stwarzanie warunków i zachęcanie dzieci do zabaw badawczych 

i konstrukcyjno-technicznych z wykorzystaniem doświadczeń 

zdobytych przy poznawaniu środowiska przyrodniczego; 

– program profilaktyki antynikotynowej ,,Czyste powietrze wokół nas''- 

profilaktyka antynikotynowa, we współpracy z Państwowym 
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Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Jędrzejowie; 

– program edukacji zdrowotnej „Skąd się biorą produkty ekologiczne” we 

współpracy z PPIS w Jędrzejowie 

– program terapii logopedycznej dla dzieci z zaburzeniami mowy w celu 

usprawniania funkcji aparatu mowy (oddechu, fonacji i artykulacji oraz 

ich koordynacji); 

– program zajęć rytmiczno-ruchowych ,,Przedszkole pełne muzyki'',           

w celu rozbudzania wrażliwości muzycznej i estetycznej dzieci, 

rozwijanie zamiłowania do śpiewu, muzyki, tańca oraz zaspokojenie 

potrzeby ruchu; 

– program komputerowy KidSmart w celu przygotowania dzieci do 

wejścia w ,,świat cyfrowy''- właściwe i bezpieczne korzystanie z IT; 

– program profilaktyki zdrowotnej ,,Mamo, tato wolę wodę'', ,,Problem 

z głowy''; 

– program ,,Kubusiowi Przyjaciele Natury''; 

– Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej ,,Akademia Aquafresh'', 

którego celem jest profilaktyka stomatologiczna wśród dzieci. 
 

Dzieci uczestniczyły w wielu organizowanych akcjach i konkursach, w tym 

o zasięgu ogólnopolskim. Wśród nich: ,,Cała Polska czyta 

dzieciom'', ,,Góra grosza'', ,,Misiek Zdzisiek zbiera nakrętki'', XXX 

Ogólnopolski Logopedyczny Konkurs Plastyczny ,,SZUMI LAS'' we 

współpracy z wydawnictwem Komlogo, mający na celu korektę wad 

wymowy oraz rozwijanie twórczości plastycznej dzieci- w ramach realizacji 

tego konkursu dzieci otrzymały dyplomy dla placówki.  

Praca placówki opiera się na zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną 

Kalendarzu uroczystości przedszkolnych. Wiele zaplanowanych 

przedsięwzięć jest realizowane z udziałem rodziców, przy ścisłej 

współpracy z Urzędem Gminy, Policją, Strażą Pożarną, GOPS, Biblioteką 

Publiczną, Ośrodkiem Zdrowia, Gminną Komisją Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, Gminnym Kołem Emerytów, Rencistów 

i Inwalidów, Kołem Gospodyń Wiejskich. Udział zaproszonych gości 

uatrakcyjnia pobyt dziecka w przedszkolu, pozwala również zaspokajać 

potrzeby poznawcze dzieci.  

 

W w/w działaniach uczestniczą w miarę potrzeb i możliwości wszystkie 

dzieci uczęszczające do przedszkola a ich efekty można zaobserwować 
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m.in. w życiu codziennym przedszkola, czy też na występach z okazji 

różnych uroczystości przedszkolnych w ciągu całego roku szkolnego. 

 

W związku z pandemią COVID -19 i związanym z tym zdalnym 

nauczaniem w okresie III-VI nie udało się zrealizować zaplanowanych 

wcześniej wydarzeń. 

 

Na podstawie rozporządzenia MEN z 11.03.2020 r. w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 od dnia 

16.03.2020 r. przedszkole zostało zamknięte. Na podstawie zarządzenia 

dyrektora przedszkola pracownicy otrzymali grafik nowej organizacji pracy 

w tygodniu i zadania do wykonania oraz organizacją zajęć edukacyjnych  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Nauczanie 

zdalne było realizowane przez wszystkich nauczycieli w ramach 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru pensum w godzinach 8.30-13.30. 

W godzinach tych nauczycielki były dostępne dla dyrektora i rodziców. 

W ramach tego nauczania podjęte zostały następujące działania:  

- założone zostały e-maile grupowe, rodzice otrzymywali na nie tematykę 

zajęć, zabawy, gry, piosenki, pląsy itp. zgodnie z miesięcznymi planami 

pracy poszczególnych grup wiekowych realizując tym samym podstawę 

programowa wychowania przedszkolnego, 

- nauczycielki na bieżąco komunikowały się z rodzicami, wymieniały 

informację, odpowiadały na sugestie czy uwagi ze strony rodziców, 

- nauczycielki nagrywały czytane przez siebie bajki, opowiadania czy 

wiersze i przesyłały rodzicom, aby dzieci chociaż w taki sposób mogły 

zobaczyć swoja Panią i zrelaksować się podczas słuchania, 

- nauczycielki w miarę potrzeb kontaktowały się także telefonicznie, przez 

WhatsApp czy Messenger – rozmawiały z rodzicami, wspólnie 

rozwiązywały problemy, rozmawiały z dziećmi, 

- nauczycielki nagrywały doświadczenia i eksperymenty dla dzieci, które 

rodzice mogli wykonać w domu z dostępnych materiałów, 

- nauczycielki przygotowały konkurs plastyczny i muzyczny dla dzieci, 

a także rebusy i krzyżówki do wspólnej zabawy z rodzicami oraz wysyłały 

rodzicom ciekawe linki do pracy z dziećmi, 
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- nauczycielki wzięły udział w szkoleniach online, tematykę szkolenia 

przedstawiły w ankietach na koniec roku szkolnego. 

 

Wszystkie działania, które realizowane były w formie zdalnego nauczania 

nauczycielki poszczególnych grup miały obowiązek systematycznie 

zapisywać w dziennikach zajęć przedszkola. W celu podsumowania pracy 

zdalnej w ramach ewaluacji wewnętrznej została przygotowana 

i przesłana online ankieta dla rodziców oceniająca pracę zdalną 

przedszkola. 

 

7. Źródła finansowania i koszty funkcjonowania oświaty  

i wychowania 

 

Źródła finansowania funkcjonowania oświaty i wychowania: 

- subwencja oświatowa ogólna: 4 183 383,00 zł, z tego: 

 część podstawowa subwencji ogólnej - 4 086 383,00 zł, 

 zwiększenie subwencji ogólnej (Program 500+ dla nauczycieli) - 

22 000,00 zł, 

 środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej- 75 000,00 zł 

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania 

przedszkolnego: 106 159,42 zł; 

- dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu 

do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych: 47 228,86 zł. 

 

Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków w dziale 801 Oświata 
i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza za 2020 rok 
 

Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 

 

 

 

 

 

 

80101 Szkoły Podstawowe 5 973 126,82 4 953 545,35 82,93 

80103 Oddziały przedszkolne w 

szkołach podstawowych 
341 002,00 316 998,11 92,96 

80104 Przedszkola 701 494,00 658 431,19 93,86 
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801 

80106 Inne formy wychowania 

przedszkolnego 
176 072,00 147 502,22 83,77 

80113 Dowożenie uczniów do szkół 
 

273 431,00 187 398,32 68,54 

80146 Dokształcanie i doskonalenie 

nauczycieli 
6 700,00 2 687,50 40,11 

80150 Realizacja zadań 

wymagających stosowania 

specjalnej organizacji 

nauki  

i metod pracy dla dzieci  

i młodzieży w szkołach 

podstawowych 

279 152,60 279 152,60 100,00 

80153 Zapewnienie uczniom do 

bezpłatnego dostępu do 

podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub 

materiałów 

ćwiczeniowych 

47 246,00 47 228,86 99,96 

80195 Pozostała działalność 228 618,50 220 563,43 96,48 

Razem Oświata i wychowanie 8 026 842,92 6 813 507,58 84,88 

854 85401 Świetlice szkolne 377 330,00 215 928,17 57,23 

Razem 
Edukacvjna opieka 

wychowawcza 
377 330,00 215 928,17 57,23 

 

XII OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
 

Na terenie gminy prężnie działa 10 Jednostek OSP w formie 

stowarzyszeń wyższej użyteczności. Wszystkie są Jednostkami typu ,,S”. 

OSP Oksa i Węgleszyn są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-

Gaśniczego jako jedne z 21 działających na terenie powiatu 

jędrzejowskiego. 

 Ogółem strażacką służbę ochotniczo pełni 318 członków czynnych, 

35 honorowych, 38 wspierających i 85 najmłodszych adeptów pożarnictwa 

skupionych w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych. Przy OSP 

Zakrzów funkcjonuje Orkiestra Dęta, która uświetnia uroczystości o 

charakterze patriotyczno - religijnym. W roku 2020 działalność Orkiestry 

poprzez panującą pandemię została mocno ograniczona. 
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LICZBA ZDARZEŃ w 2020 roku na tle gmin powiatu jędrzejowskiego 

 

Gmina Pożary 
Miejsc. 

Zagrożenia 

Alarmy 

fałszywe 
Razem 

Jędrzejów 70 248 10 328 

Sędziszów 30 85 0 115 

Małogoszcz 44 67 4 115 

Wodzisław 21 62 3 86 

Nagłowice 13 68 2 83 

Sobków 34 31 1 66 

Oksa 35 28 3 66 

Imielno 26 22 1 49 

Słupia Jędrzejowska 7 15 0 22 
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Udział poszczególnych Jednostek OSP w zdarzeniach w 2020 roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z funduszu sołeckiego Tyńca Wsi i Kolonii został zakupiony 

używany samochód bojowy RENAULT dla OSP Tyniec. 

W ramach projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

dokonano termomodernizacji z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł 

Energii remiz w Lipnie, Zakrzowie, Rembiechowie. 

Działalność statutowa została bardzo ograniczona ze względu na 

panującą pandemię. Jednostki OSP Zakrzów, Kanice, Węgleszyn i Oksa 

zostały wytypowane do pomocy w rozpropagowaniu ulotek, ostrzeganiu 

mieszkańców o zagrożeniu epidemiologicznym.  

W 2020 roku wydatki na poszczególne straże kształtowały się 

następująco: 

1. OSP Błogoszów              - 16 991,88 
2. OSP Rembiechowa          – 6 099,41 
3. OSP Oksa                      – 10 684,73 
4. OSP Popowice                 – 2 915,63 
5. OSP Kanice                    – 10 537,92 
6. OSP Tyniec                     – 27 729,97 
7. OSP Rzeszówek               – 9 148,44 
8. OSP Lipno                         - 7 925,67 
9. OSP Węgleszyn              – 53 344,15 
10. OSP Zakrzów                – 11 410,88 

OSP Pożary Miejscowe 

zagrożenia 

Fałszywe 

alarmy 

Razem 

Oksa 18 17 1 36 

Węgleszyn 31 18 3 52 

Kanice 9 - - 9 

Błogoszów 8 4 1 13 

Rembiechowa 8 2 - 10 

Zakrzów 2 - - 2 

Lipno 2 - - 2 

Tyniec - - 1 1 

Rzeszówek 7 2 - 9 
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XIII KULTURA 
 

Gminna Biblioteka Publiczna w Oksie jest samorządową instytucją kultury, 

wpisaną do rejestru Instytucji Kultury prowadzona przez Organizatora. 

Obejmuje swą działalnością obszar Gminy Oksa. Sieć biblioteczną tworzą 

Gminna Biblioteka  w Oksie oraz Filia Biblioteczna w Węgleszynie.   

Z usług naszych placówek korzystają również mieszkańcy gmin 

sąsiednich. 

GBP w Oksie oraz filia w Węgleszynie  czynna 5 dni w tygodniu.  

Stan zatrudnienia w bibliotekach to : 

-kierownik biblioteki – pełny etat 

-młodszy bibliotekarz – 1/4 etat 

- stanowisko księgowej – 1/8 etatu 

Obydwie placówki pracują w jednoosobowej obsadzie kadrowej. 

GBP w Oksie zajmuje pomieszczenia na podstawie umowy najmu lokalu 

zawartej pomiędzy Urzędem Gminy Oksa a Bankiem Spółdzielczym 

w Kielcach. 

Do zadań składających się na codzienną pracę biblioteki należy: 

1)gromadzenie ,opracowanie, przechowywanie materiałów 

bibliotecznych, zakup nowości wydawniczych z uwzględnieniem 

poszczególnych grup czytelniczych.  Uzupełnienie księgozbioru 

o aktualny obowiązujący kanon lektur szkolnych. 

2)udostępnianie zbiorów bibliotecznych 

3)ocena posiadanych zbiorów pod kątem ich przydatności w środowisku, 

dokonywanie niezbędnych selekcji 

4)przygotowanie i rozliczenie wniosku o udzielenie dofinansowania na 

zakup nowości wydawniczych ze środków finansowych Biblioteki 

Narodowej 

5)udostępnianie Internetu 

6) dbałość o stan lokalu i estetyczny wygląd pomieszczeń biblioteki 

Gminna Biblioteka Publiczna jako instytucja organizująca 

i upowszechniająca czytelnictwo w pierwszym rzędzie opiera się na 

istnieniu racjonalnie skompletowanym księgozbiorze. Księgozbiór jest 

podstawowym czynnikiem warunkującym pracę w bibliotece. 

Posiadamy zbiory o charakterze uniwersalnym obejmującym belerystykę 

polską –obcą , literaturę popularnonaukową przeznaczoną dla czytelników 

w różnych grupach wiekowych, literaturę dla dzieci i młodzieży oraz 
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bogaty zestaw lektur szkolnych. Księgozbiór biblioteki jest dostępny dla 

wszystkich , również dla czytelników sezonowych. 

Gromadzenie zbiorów odbywa się poprzez zakup nowości wydawniczych, 

a także jako dar od czytelników. Zakupu najczęściej dokonujemy 

u hurtowników i w  księgarniach internetowych z uwagi na ich korzystną 

cenę i wygodną formę dostawy. 

Biblioteki udostępniają swoje zbiory w formie wypożyczeń na zewnątrz. 

Odbywa się w warunkach wolnego dostępu do półek. Pozwala to na 

wstępne zapoznanie się z zawartością książki.  

W roku 2020 Biblioteka osiągnęła przychody w wysokości 121 066,00zł. 

Na przychody biblioteki składa się dotacja podmiotowa z budżetu Gminy 

oraz, dotacja z Biblioteki Narodowej w wysokości 5 230,00zł 

Przychody w całości przeznaczone były na cele statutowe Biblioteki, 

wynagrodzenia i ich pochodne , koszty związane z utrzymaniem biblioteki 

i fili oraz zakup wyposażenia. 

W roku 2020 Biblioteka zrealizowała koszty w wysokości 118 851,89, co 

stanowi 98.17% planu. 
 

W roku 2020 ogółem zakupiono 478 nowości książkowe za kwotę 

11 477,00zł 

Na dzień 31.12.2020r. 

Zbiór księgozbioru w bibliotece głównej wraz z filią liczy 25 359 pozycji. 

Czytelnicy zarejestrowani w ciągu roku 2020 razem z filią to 429 osoby. 

Odwiedzin odnotowało 3 514, wypożyczeń zanotowano 5 333 woluminów. 

Czytelnie odwiedziło 173 osób . 

Dla potrzeb czytelników prowadzona jest prenumerata czasopism 

o zróżnicowanej tematyce. 

W GBP dostępne są stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do 

Internetu. 
 

Placówka w zakresie popularyzacji książki prowadzi następujące 

formy pracy: 
 

- projekt Mała książka  - Wielki człowiek 

Z powodu  trudnej sytuacji spowodowanej COVID-19 biblioteka musiała 

zaprzestać organizować lekcje biblioteczne z uczniami  , odwiedziny dzieci  

z tutejszego przedszkola również zostały odwołane. W filii Węgleszyn nie 

odbyła się  akcja  „ Noc Bibliotek.”  
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PODSUMOWANIE 
 

Raport o stanie Gminy Oksa za rok 2020 jest opisem podjętych 

przez samorząd działań administracyjnych i gospodarczych, służących 

utrzymaniu zasobów gminy oraz jej rozwojowi, w tym zmianom 

kształtującym przestrzeń publiczną.  

W raporcie zgromadzone zostały szczegółowe dane, przedstawiające 

szeroki zakres funkcjonowania instytucji wydatkujących środki z budżetu 

gminy Oksa i stanowiące źródło oceny możliwości dalszego rozwoju 

gminy. Raport zawiera analizę i opis realizacji zadań organu 

wykonawczego w obszarach działalności stanowiących zadania gminy 

wymienione w ustawie o samorządzie gminnym, jest zatem 

podsumowaniem sposobu wykonywania ustawowych zadań gminy w roku 

2020.  

Ponadto – zgodnie z wymaganiami art. 28 aa ust. 2 ustawy 

o samorządzie gminnym – niniejszy raport zawiera informacje o realizacji 

uchwał Rady Gminy oraz wszystkich przyjętych przez organ stanowiący 

polityk, programów i strategii. 

Pomimo trudnej sytuacji spowodowanej pandemią koronawirusa 

COVID – 19, Urząd Gminy w Oksie realizował na bieżąco zadania własne 

i zlecone. Mając na uwadze bezpieczeństwo klientów i pracowników 

urzędu obsługa odbywała się z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

 


