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Razem z mieszkańcami
O działaniach w roku 2021 i planach na rok 2002 rozmawialiśmy
z Marcinem Kasiną, wójtem gminy Oleśnica.
Panie wójcie, proszę o podsumowanie roku 2021 - jaki on był dla
gminy Oleśnica?
Podsumowując krótko – był to
rok pracowity i owocny w przedsięwzięcia. Najbardziej cieszy mnie
fakt, że - mimo trudnych warunków
rynkowych (m.in. podwyżki cen
na materiały budowlane) i pandemicznych - wszystkie zaplanowane
inwestycje zostały wykonane terminowo i solidnie. Za to duże podziękowania należą się wykonawcom.
Ważnymi krokami dla poprawy
życia mieszkańców - oprócz inwestycji infrastrukturalnych - były:
przystąpienie gminy do programu
„Czyste Powietrze”, eliminującego
szkodliwe dla środowiska rozwiązania, podpisanie porozumienia o
współpracy z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną, która ma
ponad 20-letnie doświadczenie w
lokowaniu inwestycji, oraz uchwalenie Strategii Rozwoju Gminy Oleśnica na lata 2021-2030. Będzie ona
podstawą do prowadzenia przez
władze gminy długookresowej polityki społeczno-gospodarczej. Jak
widać, było mnóstwo wielotorowych działań, przyczyniających się
do poprawy życia zarówno mieszkańców, jak i proinwestycyjnych,
nakierowanych na przyciągnięcie
przedsiębiorców.
Jakie są plany inwestycyjne
samorządu w roku 2022?
Z dużych, rozpoczętych w roku
poprzednim, inwestycji na szczególną uwagę zasługuje modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w
Krzeczynie, zaopatrującej w wodę
takie miejscowości jak: Krzeczyn,
Piszkawa, Ligota Mała, Bystre,
Nieciszów, Zimnica oraz Nowa
Ligota. Przewidywany termin zakończenia wszystkich prac to właśnie rok obecny. Bardzo dużym
projektem, ruszającym niebawem,
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jest rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ligocie Polskiej, która dzięki
temu zyska m.in. 5 sal lekcyjnych.
Powstanie również trzeci oddział
Żłobka Gminnego przy ulicy Wileńskiej w Oleśnicy. Pomieszczenia
są już przygotowane i doposażone.
Czeka nas jeszcze rekrutacja. Liczymy także na pozytywne rozpatrzenie naszych wniosków w drugiej
edycji Rządowego Funduszu Polski
Ład – złożyliśmy je m.in. na budowę kanalizacji w Dąbrowie, „Pakiet
Drogowy”, czy budowę przedszkola
gminnego. Poza wymienionymi tradycyjnie priorytetowo stawiamy na
polepszenie infrastruktury drogowej oraz na rozwój infrastruktury
wodno-ściekowej.
Jak kształtują się ﬁnanse gminy
Oleśnica? Nie ma żadnych zagrożeń?
Finanse gminy Oleśnica nie są
zagrożone. Dochody gminy w
ostatnich latach realizowane są ponad plan, zadłużenie gminy jest na
poziomie około 30 procent wykonanych dochodów. Gmina Oleśnica
nie ma wymagalnych zobowiązań,
a wydatki budżetowe realizowane są bez zakłóceń związanych z
brakiem płynności. Stan ﬁnansów
gminy Oleśnica można określić aktualnie jako dobry.
Przed obecną Radą Gminy i
Panem dwa ostatnie lata tej

kadencji. Jakie stawicie sobie
priorytety?
Postawimy przede wszystkim
na realizację zadań, które zostały
na te najbliższe lata zaplanowane i na które pozyskaliśmy środki
(takie jak wspomniana już rozbudowa szkoły w Ligocie Polskiej,
czy budowa dwóch świetlic w
Boguszycach i Krzeczynie). Zdaję
sobie sprawę, że będzie to niemałe wyzwanie. Ciężko jest dzisiaj
planować przetarg pod kątem finansowym – inﬂacja powoduje, że
często oferty przetargowe rozmijają się ze środkami przewidzianymi
na daną inwestycję. Dużo zależeć
będzie od drugiego rozdania w
„Polskim Ładzie”. Dzięki pozyskaniu funduszy moglibyśmy ruszyć z
kolejnymi działaniami infrastrukturalnymi. W najbliższym czasie jeśli obostrzenia covidowe pozwolą - chcielibyśmy także wrócić do
organizowania częstszych spotkań
z mieszkańcami gminy, w tym cyklicznych spotkań z seniorami. Tak
jak mówiłem, ważny jest dla mnie
punkt widzenia mieszkańców i
ich perspektywa. Z tego powodu
uruchomiłem platformę internetową Konsultacji Społecznych. Dzięki tej formie dialogu będę chciał
zasięgać opinii mieszkańców na
temat różnych istotnych kwestii
dotyczących życia naszej gminy.
Dzięki konsultacjom społecznym
razem z mieszkańcami możemy
zadbać o kierunki rozwoju gminy
i nasze wspólne dobro. Platforma
daje również możliwość wysyłania i zgłaszania problemów oraz
nieprawidłowości w naszej gminie
(może to być np. dziura w chodniku, brak rozkładu na przystanku
itp.). Zgłoszeń można dokonywać
przez stronę internetową gminy
Oleśnica (w zakładkach po prawej
stronie pt. „Zgłoś problem”).
Jeśli będziemy współdziałali tak
jak dotychczas z mieszkańcami, to
jestem spokojny o prawidłowy rozwój gminy Oleśnica i jego właściwy
kierunek.

Inwestycje roku 2022*
 II etap budowy chodnika wzdłuż
drogi wojewódzkiej na odcinku od
Nowosiedlic do granicy z miastem
Oleśnica
 Przebudowa drogi gminnej w
Smardzowie (ulica Złota), koszt.
1.300.000 zł netto
 Przebudowa drogi wewnętrznej
w Spalicach (ulica Bukowa), koszt
2.000.000 zł netto
 Przebudowa drogi wewnętrznej
w Ostrowinie, koszt 1.000.000 zł
netto
 Przebudowa drogi wewnętrznej
w Nieciszowie, koszt 1.600.000 zł
netto
 Przebudowa drogi gminnej w
Osadzie Leśnej, koszt 1.600.000 zł
netto
 Przebudowa drogi wewnętrznej
w Sokołowicach, koszt 800 000 zł
netto
 Remont drogi gminnej w Dąbrowie, koszt 1.600.000 zł netto
 Przebudowa drogi w Ligocie Polskiej w stronę Dębowego Dworu,
koszt 1.000.000 zł netto
 Przebudowa drogi wewnętrznej w Brzezince - koszt 100.000 zł
netto
 Przebudowa drogi wewnętrznej
w Sokołowicach, koszt 110.000 zł
netto

Polski Ład

W ramach I naboru powstanie
remiza strażacka w Ligocie Małej
wraz z wyposażeniem w sprzęt bojowy – 3.200.000 zł.
Obecnie trwa drugi nabór wniosków w Rządowym Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Gmina Oleśnica złożyła wnioski
na:
 budowę kanalizacji w Dąbrowie
(koszt 5,25 mln zł, doﬁnansowanie
95%, wkład własny 5% wartości inwestycji);
 „Pakiet drogowy” – remonty
i budowa dróg (Smardzów, Nieciszów, Sokołowice, Ostrowina, Bystre ul. Konwaliowa, Bogusławice,

Otwarte serce wójta Zasadna czy bezzasadna?
GMINA OLEŚNICA  Sołtys
komplementuje gospodarza
gminy.
Na posiedzeniu połączonych
komisji stałych Rady Gminy pojawił się wątek uposażenia sołtysów.
Przypomnijmy, że na ostatniej w
2021 roku sesji radni przegłosowali podwyżkę swoich diet oraz wynagrodzenie wójta. Marcin Kasina
poinformował radnych, że - mając
na względzie rosnące koszty - władze gminy uznały, że gospodarzom wsi także należy się rekompensata. Potwierdziła to skarbnik
Monika Warszawska.
W nowym roku sołtysi za swoją pracę otrzymają 300 złotych
podwyżki, czyli zamiast 500 będą
otrzymywać 800 złotych z wyrównaniem od stycznia. Stawki za tzw.
incaso (zbieranie opłat od mieszkańców) pozostają bez zmian.
Ta informacja niezmiernie ucieszyła obecnego na posiedzeniu
sołtysa Brzezinki. Przemysław

G M I N A O L E Ś N I CA  Niespodziewanie na obrady Rady
Gminy musi wrócić uchwała w
sprawie dyrektora SP w Ligocie
Polskiej.
Na posiedzen iu wspól nym
komisji Rady Gminy zastępca
wójta Krzysztof Skórzewski poinformował radnych o potrzebie
pilnego przygotowanie projektu
uchwały odnoszącej się do skargi
części nauczycieli na dyrektora

Szkoły Podstawowej w Ligocie
Polskiej.
- Na skargę musi być wasza odpowiedź w formie uchwały, a takowej nie ma w tzw. obrocie prawnym. Musicie państwo precyzyjnie
wypowiedzieć się w tej sprawie i
odpowiedzieć na pytanie, czy skarga była zasadna, bezzasadna czy
częściowo zasadna - powiedział.
Ta wypowiedź Krzysztofa Skórzewskiego był zaskoczeniem dla
sporej grupy radnych. Wypowia-

Złote klamki w przedszkolu?
Przemysław Mamrot

Mamrot w imieniu kolegów i koleżanek sołtysów serdecznie dziękował wójtowi gminy. - Otworzył
się pan na serca radnych i na nasze
serca - powiedział, zwracając, się
do Marcina Kasiny.
(hag)

GMINA OLEŚNICA  Przewodniczący uznał, że cena nowego przedszkola poraża.
Wśród wielu wątków posiedzenia
komisji stałych Rady Gminy przewinął sie ten dotyczący planowanej
budowy gminnego przedszkola zlokalizowanego przy hali sportowej na
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ulicy Wileńskiej. O przedstawienie
projektu kierownika Referatu Budownictwa i Infrastruktury poprosił
wójt Marcin Kasina.
- Obiekt wyposażony w zaplecze
kuchenne ma być przygotowany na
przyjęcie 150 dzieci. Obecnie koszt
jego budowy szacowany jest na 32
miliony złotych - powiedział Paweł

 Przebudowa drogi wewnętrznej
w Boguszycach, koszt 300.000 zł
 Złożone zostanie zamówienie na
przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg wewnętrznych w Spalicach (ulica Wrzosowa),
Zarzysku, Cieślach, Piszkawie,
Bogusławicach, Spalicach (ulica
Świerkowa), Ligocie Małej, Ligocie
Wielkiej oraz na budowa chodnika
w pasie drogi gminnej w Świerznej
 Trwa gruntowna modernizacja
SUW w Krzeczynie, zaopatrującej
w wodę Krzeczyn, Piszkawę, Ligotę Małą, Bystre, Nieciszów, Zimnicę
oraz Nową Ligotę.
 Kontynuowane są prace przy budowie chodnika wraz z kanalizacją
deszczową w ulicy Pogodnej na Bystrem
 Dokumentacja budowy kanalizacji sanitarnej w Smolnej
 Przebudowa sieci wodociągowej
w Brzezince
 Rozbudowa Szkoły Podstawowej
w Ligocie Polskiej (powstanie 5 sal
lekcyjnych (trzy z zapleczem) oraz
infrastruktura towarzysząca (toalety, korytarze) o łącznej powierzchni
554 mkw.)
*o kilku już informowaliśmy w poprzednim wydaniu Panoramy Gminy, dzisiaj
przedstawiamy kolejne

Ligota Wielka, Spalice ul. Świerkowa, Dąbrowa) – koszt łącznie 11,7
mln zł (doﬁnansowanie 95%, wkład
własny 5%)
 budowę przedszkola gminnego
ze stołówką i zapleczem gastronomicznym dla 150 dzieci (6 oddziałów) – koszt 32 mln zł (doﬁnansowanie 95%, wkład własny 5%)
 budowę chodnika w Sokołowicach w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym – koszt Łączny to 2 mln zł, doﬁnansowanie do
98%
 remonty i budowę dróg (Ligota
Polska – Dębowy Dwór, Zimnica)
– koszt łącznie 5,3 mln zł, doﬁnansowanie do 98%

dał się na ten temat m.in. Marcin
Korzępa, który stwierdził, że w tej
sprawie wszystko zostało już powiedziane przez Komisję Skarg i
Wniosków. Podobnego zdania była
radna Agnieszka Podobińska. Jej
zdaniem ponowne wracanie do tej
wrażliwej tematyki to jak wkładanie kija w mrowisko.
Ale sekretarz gminy apel podtrzymał. I poprosił o wyjaśnienie
radcę prawnego. Marcin Dziki potwierdził, że na skargę musi być odpowiedź w formie uchwały i prosił
radnych, aby takową podjąć.
Grzegorz Huk

Łobacz. Po usłyszeniu tej kwoty
przewodniczący Rady Tadeusz Kunaj niemal złapał się za głowę, nie
dowierzając, że projekt ma być aż
tak kosztowny. - Czy tam będą złote
klamki, bo cena poraża? - pytał.
Paweł Łobacz stwierdził krótko,
że przy obecnych cenach materiałów
i robocizny wstępne koszty inwestycji tak wyglądają, a mogą być jeszcze
większe.
(hag)

