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Do 4 czerwca samorządowcy 
mają czas na zgłaszanie uwag 
do ważnego dla gminy doku-
mentu. 

Głównym punktem ostatniej 
sesji Rady Gminy Oleśnica było 
wystąpienie przedstawiciela Insty-
tutu IPC w sprawie Strategii Roz-
woju Gminy Oleśnica na lata 2021 
- 2030. Półgodzinne wystąpienie 
w tej sprawie miał reprezentujący 
IPC Marek Karłowski. Posiłkując 
się przeźroczami, zaprezentował 
radnym najistotniejsze składowe 
rozwoju gminy na najbliższe 10 lat. 

Ostateczna wersja strategii zo-
stanie sporządzona po uwzględ-
nieniu uwag i sugestii gminnych 
samorządowców, które mogą skła-
dać w Urzędzie Gminy do piątku 
4 czerwca. 

Radni podjęli podczas sesji 7 
uchwał, m.in. dotyczących przyję-
cia aktualizacji programu usuwa-
nia azbestu na terenie gminy oraz 
zwolnień z podatku od nierucho-
mości dla przedsiębiorców w ra-
mach pomocy deminimis. 

Radny Jacek Bartosik zaapelował 
do radnych, aby upowszechnić w 

gminie program szczepień prze-
ciwko Covid-19, ponieważ według 
jego wiedzy nie brakuje scepty-
ków, którzy szczepić się nie chcą. 
Swoją wypowiedź uzasadniał  po 
pierwsze bezpieczeństwem miesz-
kańców, a po drugie możliwością 
uzyskania dla gminy rządowego 
bonusu w kwocie 100 tysięcy zło-
tych przeznaczonego dla gmin, w 
których będzie największy procent 
zaszczepionych mieszkańców. 

W czerwcu na sesji będzie pro-
cedowana uchwała o absolutorium 
dla wójta. Nic nie wskazuje na to, 
aby gospodarz gminy kolejny raz 
nie otrzymał pełnego poparcia 
Rady. Czy sesja będzie stacjonar-
na, czy w trybie zdalnym, na razie 
nie wiadomo. Jest duże prawdo-
podobieństwo, że obrady odbędą 
się już w sali plenarnej budynku 
Urzędu Gminy. 

(hag)

Radni poznali Strategię

Strategia powinna być wspólnym dziełem

Diagnozę uwarunkowań roz-
wojowych Gminy Oleśnica przy-
gotował dla samorządu Insty-
tut Badawczy IPC Sp. z o.o. W 
liczącym 80 stron opracowaniu 
znajdziemy pogłębioną analizę 
wszystkich sfer życia w gminie. 
Jest omówienie sytuacji demogra-
fi cznej i mieszkaniowej. Znajdzie-
my rozdziały poświęcone pomocy 
społecznej, kulturze, sportowi, re-
kreacji i turystyce, ochronie  zdro-
wia, edukacji, bezpieczeństwu 
publicznemu i społeczeństwu 
obywatelskiemu. Analizie podano 
też sferę gospodarczą oraz tech-
niczną gminy. Nie zapomniano o 
zbadaniu jej fi nansów i współpra-
cy ponadlokalnej. 

Wnioski?

Strony mocne i słabe
 Autorzy opracowania wskazują 

na 13 mocnych stron Gminy. 
To po pierwsze rosnąca liczba 

mieszkańców - według stanu na 
31.12.2019 roku (dane GUS) liczyła 
13.854 mieszkańców. W 2019 roku 
zamieszkiwało ją o 10,13 proc. wię-
cej osób niż w 2012 roku.  

Po drugie to korzystna struktura 
wiekowa ludności w gminy w kon-
tekście przeszłej polityki rozwoju - 
w 2019 roku udział ludności w wie-
ku przedprodukcyjnym w ogóle 
mieszkańców wynosił 19,4 proc., tj. 
więcej niż w skali kraju (18,1 proc.), 
województwa (17,1 proc.)  i powia-
tu (18,6 proc.). 

Kolejne mocne strony to: popra-
wiający się jakościowo i zwiększa-
jący ilościowo potencjał zasobów 

mieszkaniowych; poprawiająca 
się sytuacja materialna mieszkań-
ców, duża aktywność kulturalna 
instytucji i mieszkańców (liczba 
uczestników imprez, pomimo wa-
hań, była zasadniczo stabilna i w 
okresie od 2012 do 2019 nie spadała 
poniżej poziomu 20 tysięcy w skali 
roku), rozwijająca się oferta w za-
kresie sportu.

Mocną stroną jest dostępność i 
poziom edukacji podstawowej, a 
także dobrze rozwinięty i funkcjo-
nalny system zapewniający bez-
pieczeństwo publiczne. W Gminie 
rosnie też poziom aktywności spo-
łecznej.

Kolejne atuty to: rosnąca aktyw-
ność gospodarcza (liczba podmio-
tów na przestrzeni lat 2012 - 2019 
systematycznie rosła), występu-
jący defi cyt dostępności do lokali 
komunalnych i socjalnych, a tak-
że zmiana charakteru problemów 
społecznych - wzrasta liczba osób 
samotnych, z niepełnospraw-
nościami i starszych, natomiast 
rodziny z dziećmi stanowią nie-
wielki odsetek korzystających z 
pomocy fi nansowej lub niefi nan-
sowej. Występują też problemy 
związane z dostępnością oferty 
kulturalnej i rekreacyjnej -  np. 
budynek biblioteki nie jest dosto-
sowany architektonicznie do po-
trzeb osób niepełnosprawnych, a 
mieszkańcy wskazują na deficyt 
rozwiniętej infrastruktury sprzy-
jającej aktywności osób starszych. 
Słabo wykorzystany jest potencjał 
związany z dziedzictwem kultu-
rowym - Gmina nie ma programu 

rewitalizacji oraz programu opie-
ki nad zabytkami. 

Słabością jest też deficyt w za-
kresie dostępności do opieki żłob-
kowej oraz problemy związane z 
bezpieczeństwem publicznym. Ko-
lejne minusy to duże rozproszenie 
struktury osadniczej gminy (niska 
gęstość zaludnienia), niski stopień 
rozwoju sieci gazowej, słabo rozwi-
nięty system dróg i ścieżek rowero-
wych, dekapitalizacja i defi cyty w 
zakresie infrastruktury wodno-
ściekowej i wreszcie niski dostęp 
do szerokopasmowego Internetu 
(ma go tylko 21 proc. lokalizacji). 
Łącznie słabości wskazano 12.

Szanse i zagrożenia
Jakie autorzy raportu widzą 

szanse rozwojowe dla Gminy? 
To: migracje nowych mieszkań-

ców na teren gminy, związane z 
bliskością ośrodków miejskich 
Oleśnicy i Wrocławia; rosnący po-
ziom wynagrodzeń, wynikający 
ze wzrostu gospodarczego kraju, 
wpływający na wzrost dochodów 
podatkowych gminy; realizacja 
działań strategicznych zakładają-
cych osiągnięcie znaczącej reduk-
cji emisji gazów cieplarnianych w 
perspektywie do roku 2050; Plan 
Odbudowy dla Europy; atuty lo-
kalizacyjne, wpływające na atrak-
cyjność osiedleńczą; współpraca 
ponadlokalna.

A jakie dostrzegają zagrożenia? 
To z kolei: dostępność do spe-
cjalistycznej opieki zdrowotnej 
(rosnąca liczba osób w wieku se-
nioralnym przekładać się będzie 

na rosnące potrzeby w zakresie 
opieki zdrowotnej); sytuacja zwią-
zana z pandemią COVID-19;  
niepewność w zakresie prowadze-
nia polityki fi skalnej samorządów, 
wynikająca ze zmieniających się 
regulacji prawnych.

Tak to widzą samorzą-
dowcy....

Instytut Badawczy IPC przepro-
wadzi też badania jakościowe (21 
wywiadów wśród przedstawicieli 
jednostek samorządu) i ilościowe 
(400 ankiet wśród mieszkańców 
gminy). 

Co z nich wynika?
Samorządowcy bardzo dobrze 

ocenili sytuację rozwojową Gminy. 
Wskazali, że ważnym problemem 
jest brak lekarzy na terenach wiej-
skich, co jest szczególnie istotne 
w kontekście zapewnienia opieki 
seniorom. Dostrzegli potencjał in-
westycyjny. Zaletą jest lokalizacja 
oraz dobra zewnętrzna komunika-
cja drogowa, a w regionie brak jest 
problemu ze znalezieniem pracy. 
Wyniki badania wskazują też na 
niski potencjał turystyczny, brak 
infrastruktury w tym zakresie. 
Natomiast wysoko oceniono stan 
środowiska naturalnego. W za-
kresie infrastruktury technicznej 
widoczna jest potrzeba gazyfi kacji 
i skanalizowania gminy w całości, 
a także modernizacja infrastruk-
tury drogowej. Wysoko oceniono 
kapitał społeczny gminy. I wresz-
cie oceniono, że Gmina boryka się 
z niewystarczającą ilością środków 
fi nansowych na nowe inwestycje. 

... a tak mieszkańcy
Z kolei mieszkańcy Gminy zde-

cydowanie najczęściej jako atut 
wskazywali dobrze rozwiniętą in-
frastrukturę drogowa i komunika-
cyjną, zaś problemem jest dla nich 
pogarszający się stan tej infrastruk-
tury (w tym m.in. brak chodników 
i oświetlenia).

Najbardziej pożądanymi przez 
nich działaniami/inwestycjami, są 
właśnie te związane z infrastruk-
turą drogową – poprawą stanu 
ulic, budową chodników, oświe-
tlenia, montażem progów zwal-
niających. 

Połowa badanych mieszkańców, 
dobrze lub bardzo dobrze ocenia 
ogólne warunki życia w Gminie, 
jednak biorąc pod uwagę średnią 
ocen przyznawanych poszcze-
gólnym elementom składającym 
się na warunki życia, to ocena ta 
wydaje się być raczej przeciętna. 
Najbardziej zadowoleni są z panu-
jącego poczucia bezpieczeństwa, 
natomiast najmniej z dostępnej 
publicznej opieki zdrowotnej oraz 
infrastruktury kanalizacyjnej.

Pogorszenie warunków życia do-
strzega średnio 13,2proc., natomiast 
średnio co trzeci z respondentów 
uważa, że w Gminie żyje się lepiej 
niż pięć lat temu. Tylko 15,8 proc. 
poważnie zastanawia się nad zmia-
ną miejsca zamieszkania.

Mieszkańcom najbardziej braku-
je miejsc rozrywki dla młodzieży, 
wyróżniających atrakcji turystycz-
nych, ścieżek rowerowych oraz 
ogólnej infrastruktury sportowo- 
rekreacyjnej.

Strategia cz. I 
- pytamy mieszkańców

Nowa betonowa

BOGUSŁAWICE  Zakończył się remont drogi gminnej w Bogu-
sławicach. Nawierzchnia jezdni wykonana została z kostki betonowej 
(grubości 8 cm), przewidziano też próg zwalniający. - Kolejny odbiór 
za nami! Dziękuję wykonawcy - fi rmie Biobud Piotra Schabikowskie-
go z Oleśnicy - mówi wójt Marcin Kasina. Koszt przedsięwzięcia to 
194.235 zł.  (ror)

W trzech kolejnych wydaniach 
„Panoramy Gminy Oleśnica” 

przedstawiamy założenia 
Strategii Rozwoju Gminy na 

lata 2020 - 2030. Zaczynamy 
od diagnozy - jakie gmina ma 

mocne i słabe strony, co sądzą 
o jej stanie mieszkańcy, jakie 

widzą kierunki rozwoju?

CODZIENNIE NOWE 
INFORMACJE
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