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Pozostałe dochody
Subwencje 9.3%
14.7%

Dotacje
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PIT
CIT

Podatki od nieruchomości

Inne podatki i opłaty lokalne

19.4%
0.1%

15.1%

10%

Dotacje  25.585.039 zł 31.35%
PIT 15.840.131 zł 19.41%
Podatki od nieruchomości 12.287.518 zł 15.06%
Subwencje 12.029.220 zł 14.74%
Inne podatki i opłaty lokalne 8.181.820 zł 10.03%
Pozostałe dochody 7.587.649 zł 9.3%
CIT 90.000 zł 0.11%

Rozlicz PIT w Gminie Oleśnica!
Zostawiasz swój podatek w 
Gminie Oleśnica? Władze sa-
morządowe są z Ciebie dumne, 
a i Ty i inni mieszkańcy na tym 
skorzystają.

Pieniądze z podatków idą m.in. 
na budowę szkół, placów zabaw, 
dróg, czy obiektów sportowych. 
Dzięki nim gmina się rozwi-
ja. Gmina, która liczy już 13.928 
mieszkańców. W 2021 roku pla-
nowane są dochody w wysokości 
81.601.378 zł. Z tego podatek do-
chodowy od osób fi zycznych (PIT) 
stanowi 19,4 procent sumy wszyst-
kich dochodów.

87.822.554 zł wydatki ogółem
12.763.924 zł wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy)

DOCHODY BUDŻETU

WYDATKI BUDŻETU

INWESTYCJE

Wydatki majątkowe

15 %
12 763 924,37 zł

Wydatki bieżące

85 %
75 058 630,13 zł

Gmina Oleśnica w 2021 roku planuje zadania inwestycyjne za kwotę 10.259.635 zł.

Infrastruktura      7.651.797 zł Oświata, kultura i sport    2.607.838 zł

Budowa chodników
 Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej Oleśnica-Nowosiedlice na terenie gminy 
 Budowa chodnika w pasie drogi gminnej Nieciszów-Oleśnica, w Jenkowicach, Kolonii 
Poniatowice  Budowa chodnika wraz z progiem zwalniającym w pasie drogi gminnej w Dą-
browie Budowa chodnika wraz z budową kanalizacji deszczowej w Bystrem  Wykonanie 
dokumentacji projektowej chodnika Poniatowicach Kolonii  Budowa chodnika w Smolnej
Całkowity koszt    1 412 666,39 zł

 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Rozbudowa wodociągu Smolna-Zimnica  Rozbudowa stacji SUW w Krzeczynie  Zakup 
urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
Całkowity koszt    370 000,00 zł

 Lepsze drogi
Przebudowa drogi gminnej w Smardzowie i  Krzeczynie  Przebudowa drog wewnętrznych w Ostro-
winie, Ligocie Małej, Ligocie Polskiej, Sokolowicach, Poniatowicach, Jenkowicach, Nieciszowie, Spa-
licach, Boguszycach  Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę wewnętrzna w Smardzowie  
Przebudowa przepustów w pasie dróg wewnętrznych na terenie gminy  Budowa progów zwalniających 
w pasie drogi wewnętrznej w Bogusławicach
Projekt drogi w Brzezince

Całkowity koszt    3 784 130,70 zł
 Oświetlenie
Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy
Całkowity koszt    1 910 000,00 zł

 Pozostałe inwestycje
Zakup i montaż 2 wiat przystankowych w Krzeczynie i Smolnej
Budowa kanalizacji deszczowej w pasie drogi gminnej w Krzeczynie
Całkowity koszt    175 000,00 zł

 Placówki oświatowe
Rozbudowa SP w Ligocie Polskiej i Sokołowicach
 Sufi t segmentowy w budynku SP w Oleśnicy przy ul. 
Wileńskiej
Całkowity koszt  2 219 000,00 zł

 Kultura
Przebudowa placu przed świetlica w Cieśłach
 Wykonanie parkingu przy świetlicy i placu zabaw 
w Smardzowie  Wykonanie klimatyzacji na świetlicy 
wiejskiej w Smardzowie  Zakup wiaty plenerowej w 
Boguszycach Osiedle
Całkowity koszt  54 000,00 zł

 Budowa przyłącza na boisku w Cieślach
Budowa wiat dla zawodników w Zarzysku  Budowa al-
tany na boisku w Cieślach i na placach zabaw w  Nowej 
Ligocie, Spalicach, Gręboszycach  Oświetlenie boiska 
do piłki nożnej w Sokołowicach
Całkowity koszt  17l 554,58 zł

 Pozostałe inwestycje
Dokumentacja rozbudowy remizy w Ligocie Małej  Za-
kup samochodów dla Urzędu Gminy i Ośrodka pomocy 
społecznej  Zakupy inwestycyjne do utrzymania zieleni 
w gminie
Całkowity koszt  163 283,67 zł

GMINA OLEŚNICA  Samo-
rząd ma poważny problem do 
rozwiązania.

Na sesji Rady Gminy radny Ja-
cek Bartosik zasygnalizował de-
wastację gminnej drogi między 
Dąbrową Oleśnicką a drogą powia-
tową w stronę Jenkowic. Okazuje 
się, że ten popularny skrót, z które-
go korzystają zarówno mieszkańcy 
wspomnianych miejscowości, jak i 
rolnicy, przez kilka ostatnich tygo-
dni zamienił się w ruinę. Powodem 
zniszczenia nie tylko nawierzchni, 
ale i jej podbudowy, jest zwielo-
krotniony ruch pojazdów, także 
tych ciężarowych, spowodowany 
przez zamknięcie wiaduktu na 
Ratajach w Oleśnicy. Część kie-
rowców, zamiast jeździć wyzna-
czonym objazdem przez drogę S8, 
korzysta z tego skrótu. Na efekty 
tego nie trzeba było długo czekać... 

- To poważny problem - potwier-
dza kierownik Referatu Budow-
nictwa i Inwestycji Paweł Łobacz, 
przyznając, że już krótka analiza 

obecnego stanu drogi świadczy 
o tym, że została zrujnowana. Jej 
podbudowa nie była w stanie wy-
trzymać tak intensywnego obcią-
żenia. 

Na tym nie koniec drogowych 
problemów gminy. Podobna sytu-
acja dotyczy gminnej drogi łączą-
cej Lucień ze Smardzowem przez 
oczyszczalnię ścieków. To kolejny 
skrót, z którego obecnie korzysta 
wielu kierowców. Tu też obserwo-
wana jest degradacja nawierzchni i 
jej podbudowy. 

Kolejny przykład to ulica Dębo-
wa na Spalicach. Jej spory odcinek 
w dniu dzisiejszym wygląda jak 
wojskowy poligon. To także wy-
nik natężonego ruchu spowodo-
wanego przez objazd omijający 
zamknięty odcinek przebudowy-
wanej tz w. drogi ostrowskiej. 

Co w takim razie robić? - zasta-
nawiali się gminni radni. - Sprawa 
nie będzie łatwa - twierdzi Paweł 
Łobacz. Deklaruje, że w tej sprawie 
gmina skieruje pisma m.in. do Sta-
rostwa Powiatowego i zarządców 

dróg. - Jeśli degradacja naszych 
dróg będzie przebiegała w takim 
tempie, gmina zastanowi się, czy 
wybranych odcinków czasowo nie 
zamknąć, bo inne ograniczenia 
na razie nie przynoszą skutków - 
mówi kierownik  Referatu Budow-
nictwa.

(hag)

GMINA OLEŚNICA  Tematy 
społeczne były przedmiotem 
obrad ostatniej sesji Rady Gmi-
ny Oleśnica.

Głównym tematem sesji Rady 
Gminy Oleśnica była działalność 
Zespołu Interdyscyplinarnego, 
którą przedstawiła jego przewod-
nicząca Anna Baran. 

Przypomniała, że Zespół Inter-
dyscyplinarny ds. Przeciwdziała-
nia Przemocy w Rodzinie został 
powołany zarządzeniem wójta z 9 
września 2011. Do głównych celów 
i zadań Zespołu należą: koordyna-
cja działań przedstawicieli różnych 
grup zawodowych i społecznych 
pracujących i zajmujących pro-
blematyką przemocy, budowanie 
lokalnego systemu jakości opieki 
i wsparcia dla rodziny oraz dziec-
ka zgodnie z zapisami ustawy o 
przeciwdziałaniu przemocy w ro-
dzinie. 

W skład Zespołu wchodzą m.in. 
przedstawiciele pomocy społecz-
nej, policji, oświaty, ochrony zdro-
wia, organizacji pozarządowych 

oraz Gminnej Komisji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych. 

W ramach działalności Zespołu 
odbyło się 135 posiedzeń tz w. grup 
roboczych, za pośrednictwem 
Zespołu wszczęto procedury Nie-
bieskiej Karty w 41 przypadkach. 
Liczba rodzin objętych pomocą Ze-
społu w ubiegłym roku wyniosła 
58. 41 osób zostało objętych specja-
listycznymi poradami. Prelegentka 
wymieniła instytucje wspierające 
konsultacjami i poradami specja-
listycznymi podopiecznych Ze-
społu. 

Sporo miejsca w swoim wy-
stąpieniu Anna Baran poświęci-
ła działaniom profilaktycznym. 
Niepokojące są dane statystycz-
ne dotyczące rosnącej krzywej 
wszczętych procedur w ramach 
Niebieskiej Karty na terenie gminy. 
Dla przykładu w 2017 roku było ich 
5, a w roku 2020 aż 31. Świadczy to 
dobitnie o tym, że pod względem 
przemocy domowej nie jest najle-
piej, a tendencja rosnąca tego nega-
tywnego zjawiska jest faktem. 

(hag)

Drogowy dramat

Droga się sypie...

Rośnie domowa przemoc!


