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Panie wójcie, wskaźniki ekono-
miczne pokazują, że inwestycje 
w Polsce wyhamowały. Czy 
gmina Oleśnica w mijającym 
roku była chlubnym wyjątkiem 
w tej kwestii? 

Pomimo niesprzyjających wskaź-
ników, dotyczących inwestycji w 
Polsce, Gmina Oleśnica prężnie się 
rozwija. W ostatnim czasie przepro-
wadziliśmy szereg inwestycji. Naj-
ważniejsze to budowa kanalizacji 
deszczowej z przebudową dróg 
wewnętrznych wraz z infrastruk-
turą towarzyszącą na Spalicach. 
Zadanie realizowane jest w czte-
rech etapach, od 2014 do 2017 
roku. Koszt inwestycji to 1,119 mln 
zł. Bardzo ważną inwestycją dla 
Gminy i mieszkańców jest budowa 
dwóch budynków mieszkalnych w 
Krzeczynie. Powierzchnia zabudo-
wy jednego budynku to 128 mkw. 
Zadanie zaplanowaliśmy wykonać 
w dwóch etapach. Rozpoczęliśmy 
budowę w 2016, a zakończymy w 
2017 roku. Mieszkania będą wcho-
dziły w skład zasobu komunalnego 
- powstaną 4 lokale. Koszt inwe-
stycji to 586 tysięcy. Pozyskaliśmy 
dofinansowanie w wysokości 199 
tysięcy z Banku Gospodarstwa 
Krajowego.

Poza inwestycjami wodno-kana-
lizacyjnymi i budowlanymi inwesto-
waliśmy w infrastrukturę drogową. 
Dokonaliśmy przebudowy drogi 
gminnej w Jenkowicach (Osiedle) 
z masy mineralno-asfaltowej o 
długości 500 metrów. Koszt - 336 
tysięcy. Pozyskaliśmy dofinanso-
wanie ze środków Unii Europejskiej 
- 173.848 zł. Otrzymaliśmy również 
dofi nansowanie w kwocie 63 tysię-
cy z budżetu Województwa Dolno-
śląskiego. Wykonaliśmy przebudo-
wę drogi gminnej w Nieciszowie o 
długości 439 metrów za kwotę 296 
tysięcy, z czego 92 tysiące pocho-
dziły z dofi nansowania Wojewódz-
twa Dolnośląskiego.

Na terenie gminy zakończy-
liśmy budowę chodnika wraz z 
wykonaniem warstwy ścieralnej 
oraz oczyszczeniem kanalizacji 
deszczowej w pasie drogi gminnej 
w Dąbrowie. Realizacja zadania 
kosztowała 727 tysięcy. Natomiast 
w Krzeczynie wykonaliśmy chod-
nik z kostki betonowej przy drodze 
gminnej o długości 365 metrów za 
190 tysięcy.

I wreszcie, mając na uwadze naj-
młodszych mieszkańców, wybudo-
waliśmy oraz doposażaliśmy place 
zabaw w Bystrem, Gręboszycach, 
Ligocie Wielkiej, Smolnej, Spali-
cach, Zimnicy, Wszechświętem, 
Brzezince, Cieślach, Sokołowicach, 
Krzeczynie, Piszkawie, Świerznej, 
Ligocie Polskiej, Poniatowicach, Li-
gocie Małej, Nieciszowie, Smardzo-
wie - za łączna kwotę 210 tysięcy, 
z czego 87 tysięcy pochodziło ze 
środków Funduszu Sołeckiego, a 
122 tysiące to wkład własny gminy. 
Pozyskaliśmy także środki  z bu-
dżetu Województwa Dolnośląskie-
go w wysokości 19 tysięcy. 

Ile łącznie gmina wydała na 
inwestycje i remonty?

Na inwestycje i remonty wydatko-
waliśmy ponad 3,5 mln złotych.

Na jakie przedsięwzięcia gmina 
pozyskała dotacje zewnętrzne? 
W jakiej były one wysokości?

Było ich wiele. Wymienię te naj-
ważniejsze. To projekt „Trampoli-
na wiedzy” – Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Dolno-
śląskiego 2014-2020, koszt całko-
wity - 452.459 zł, dofinansowanie 
- 384.590 zł, dzięki któremu każda 
nasza szkoła otrzymała określoną 
kwotę z budżetu na wyposażenie 
pracowni przedmiotowych - przy-
rodniczych i matematycznych. 

Była też promocja oferty gospo-
darczej regionu na rynkach krajo-
wych i międzynarodowych, dofi nan-
sowana z RPO; koszt 3.773.991 zł, 
dofi nansowanie 2.882.937 zł, wkład 
Gminy Oleśnica 9.135 zł. Projekt 
realizowany był w partnerstwie 
z Agencją Rozwoju Aglomeracji 
Wrocławskie S.A. i 7 dolnośląskimi 
gminami. Złożyliśmy wniosek - jest 
w trakcie weryfikacji - na budowę 
drogi rowerowej łączącej Gminę 
Oleśnica z Miastem Oleśnica i gmi-
ną Długołęka. Koszt naszej Gminy 
to 1.613.556, a dofinansowanie 
- 1.371.448 zł. W Ministerstwie 
Sportu złożyliśmy wniosek na do-
fi nansowanie nauki i doskonalenia 
pływania dla 150 uczniów z klas 2 
szkół podstawowych z gminy Ole-
śnica. Całkowity koszt to 36.756 
zł, a dofinansowanie 18.378 zł. I 
wreszcie w ramach „Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa” 
Gmina Oleśnica w 2016 r. otrzyma-
ła dotację w wysokości 12 tysięcy, 
która trafi ła do Szkoły Podstawowej 
w Ligocie Polskiej.

Panie wójcie, co uważa Pan 
za sukcesy mijającego roku, a 
czego nie udało się w gminie 
zrealizować i dlaczego?

Od kilku lat składaliśmy wnioski 
na dofi nansowanie dróg lokalnych 
oraz mieszkań komunalnych bez 
większych rezultatów. W tym roku 
udało nam się otrzymać dofinan-
sowania na wcześniej wspomnianą 
drogę w Jenkowicach i mieszkania 
komunalne.

Niestety, nie udało się zrealizo-
wać termomodernizacji budynku 
Gimnazjum Gminy i budynku Urzę-
du Gminy oraz budowy drogi rowe-
rowej, łączącej gminę Oleśnica z 
miastem Oleśnica i gminą Długo-
łęka, ze względu na znaczne opóź-
nienia naboru środków unii. Mamy 
nadzieję że w przyszłym roku zada-
nia zostaną zrealizowane.

Gmina Oleśnica od wielu lat jest 
pozytywnym wzorem, jeśli cho-
dzi o wydatkowanie środków na 
oświatę, służbę zdrowia, kulturę 
oraz sport i rekreację? Czy w 
roku 2016 udało się ten dobry 
trend utrzymać?

Tak, jak najbardziej. Jeżeli cho-
dzi oświatę, to na pokrycie jej kosz-
tów, jak co roku, gmina dołożyła 
znaczne środki własne, ponieważ 
przy kosztach 13 mln subwencja 
wynosiła 7 mln, a gmina dodała 
do niej 6 mln. Utrzymujemy wysoki 
poziom gminnej kultury - ok. 350 
imprez w trakcie roku, utrzymujemy 
20 zespołów. Jako jedyna gmina w 
powiecie posiadamy gminną ligę 
piłki nożnej, przy równocześnie 
rozwijających się innych dyscypli-
nach sportu, takich jak: siatkówka, 
tenis stołowy oraz żeńska piłka 
nożna.

Do drzwi puka już rok 2017. 
Jakie są planowane inwestycje 
i większe remonty w przyszło-
rocznym budżecie?

Najważniejszą inwestycją, jaką 
planujemy, jest rozbudowa oświetle-
nia drogowego na terenie całej Gmi-
ny. Kolejne zadanie to dokończenie 
przebudowy drogi do Nieciszowa, 
etap IV. Chcemy kontynuować bu-
dowy i doposażenia placów zabaw 
wraz z siłowniami zewnętrznymi. 
Zamierzamy wybudować drogę łą-
czącą Smolną z Nową Ligotą oraz 
przebudować drogę dojazdową do 
Świerznej. Ponadto chcielibyśmy 
zrealizować termomodernizacje bu-
dynku Gimnazjum Gminy Oleśnica 
w Oleśnicy i budynku Urzędu Gmi-
ny Oleśnica zbudować kanalizację 
sanitarną w Ligocie Wielkiej. Mam 
nadzieję, że wspólnymi siłami i dla 
dobra wszystkich mieszkańców uda 
nam się zrealizować te wszystkie in-
westycje.

O jakie dotacje zewnętrzne - na 
jakie przedsięwzięcia gmina 
będzie się starała?

W tym momencie gmina złożyła 
następujące wnioski i czeka na ich 
weryfi kację: Efektywność energe-
tyczna w budynkach użyteczności 
publicznej i sektorze mieszkanio-
wym Regionalny Program Opera-
cyjny dla Województwa Dolnoślą-
skiego 2014-2020

„Termomodernizacja budyn-
ku Gimnazjum Gminy Oleśnica 
w Oleśnicy i budynku Urzędu 
Gminy Oleśnica” - koszt całkowi-
ty 3.228.613 zł, dofinansowanie 
2.715.501 zł (wniosek złożony w 
trakcie weryfi kacji); Program Roz-
woju obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 - koszt 3.503.397 zł, 
dofinansowanie - 1.812.367 zł - 
zadanie „Budowa kanalizacji sani-
tarnej w Ligocie Wielkiej (wniosek 
złożony w trakcie weryfi kacji).

Niedawno minął półmetek ka-
dencji obecnej Rady Gminy. 
Jak z perspektyw tych dwóch 
lat ocenia Pan współpracę z 
radnymi?

Muszę przyznać, że współpra-
ca z obecną Radą Gminy układa 
się znakomicie. Tak jest zarówno 
w przypadku radnych, jak i prze-
wodniczącego Tadeusza Kunaja. 
Na początku miałem pewne oba-
wy wobec nowego składu Rady, 
ponieważ na 15 radnych 5 zostało 
wybranych po raz pierwszy. Jed-
nak dzisiaj śmiało mogę powie-
dzieć, że radni dobrze sobie radzą 
oraz odważnie podejmują decyzje, 
które są zapisywane w uchwałach.

Podobno Urząd Gminy Oleśni-
ca to jeden z „najmłodszych 
urzędów” nie tylko w naszym 
powiecie. Jak ta młoda załoga 
daje sobie radę?

Kiedy obejmowałem stanowi-
sko wójta, moją myślą przewodnia 
było stworzenie dobrego zespo-
łu. Dziś jestem dumny z tego, że 
stworzyłem zespół, który rozumie 
moje podejście do pracy i podzie-
la moją wizję rozwoju gminy, czyli: 
minimum stresu, za to maksimum 
skuteczności działania. W prak-
tyce wygląda to tak, że nie traci-
my zbyt dużo czasu na rozmowy 

i polecenia służbowe, zamiast 
tego stawiamy sobie cele i je re-
alizujemy. To jest gra obliczona 
na sukces, a sukcesem jest każda 
zrealizowana inwestycja. Jestem 
zadowolony także z tego, że po-
mimo wielu trudności udało nam 
się przeprowadzić szereg inwe-
stycji. A nie zawsze jest to łatwe, 
zwłaszcza jeżeli chodzi o proce-
dury. Ale podstawą sukcesu był 
zespół. Zreorganizowałem Urząd 
Gminy, mamy kierowników, którzy 
wiedzą doskonale, co należy do 
ich obowiązków. Kolejna rzecz, z 
której mogę być zadowolony, to 
to, że urzędnicy, jak i Urząd, są 
otwarci dla ludzi. Urząd nie może 
być traktowany jako prywatne kró-
lestwo. Pewne standardy w obsłu-
dze mieszkańców muszą obowią-
zywać - kultura osobista stanowi 
podstawę. Dlatego od czasu, gdy 
zostałem wójtem, Urząd Gminy 
jest przyjazny i otwarty, traktujemy 
interesantów jako klientów, któ-
rych trzeba bardzo dobrze obsłu-
żyć, żeby chcieli do nas wracać, a 
nie przychodzili tylko z obowiązku.

A rok 2016 - jaki był on dla Pana 
osobiście?

Prywatnie 2016 był dla mnie bar-
dzo ciekawym rokiem. Po dłuższej 
przerwie zostałem w maju 2015 
roku ponownie ojcem. Maciuś dzi-
siaj jest naszym oczkiem w głowie 
i jego wychowanie daje mi i mojej 
małżonce dużo energii, którą póź-
niej wykorzystujemy przy wycho-
waniu dwóch starszych synów. A 
tej energii nigdy za wiele!

Stworzyliśmy zespół, 
który ma sukcesy
Rozmowa z Marcinem Kasiną, wójtem Gminy Oleśnica
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Wójt Gminy Oleśnica Marcin Kasina w obecności kierownika referatu BI, przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego i wykonawcy


