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WSTĘP
Szanowni Państwo
Zgodnie z dyspozycją art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym przedkładam Raport
o stanie Gminy Olszanica za rok 2019. Dokument oparty został w głównej mierze na danych
liczbowych, które w sposób najbardziej obiektywny ukazują zachodzące w naszej gminie zjawiska.
W niektórych obszarach tematycznych dokonano szerszego zestawienia danych, aby w sposób czytelny
przedstawić występujące na przestrzeni ostatnich lat tendencje oraz trendy w głównych sferach
funkcjonowania samorządu lokalnego.
Przygotowany i przedstawiony raport, chociaż stanowi pewnego rodzaju podsumowanie
dotychczasowej działalności samorządu naszej gminy, to jednak w głównej mierze jest materiałem
służącym do precyzyjnego określenia występujących aktualnie na jej terenie obszarów problemowych
oraz dokładnego zaplanowania działań oraz strategii mogących skutecznie niwelować je w kolejnych
latach poprzez jeszcze bardziej efektywne wykorzystanie drzemiącego w niej potencjału.
Zawsze uważnie wsłuchuję się we wszystkie zgłaszane przez Państwa problemy, zastrzeżenia,
uwagi, propozycje oraz wnioski. W przypadku przedstawionego raportu będzie podobnie.

Z poważaniem
Wójt Gminy Olszanica
Krzysztof Zapała
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY
 Położenie
Gmina Olszanica jest jednostką administracyjną o statusie gminy wiejskiej, podzieloną na osiem
Sołectw: Olszanica, Orelec, Paszowa, Rudenka, Stefkowa, Uherce Mineralne, Wańkowa, Zwierzyń.
Całkowita powierzchnia Gminy Olszanica wynosi 9 355 ha, co sprawia że jest ona najmniejszą
terytorialnie gminą powiatu leskiego. Graniczy z Gminami: Lesko, Solina, Ustrzyki Dolne oraz
z położoną w powiecie sanockim gminą Tyrawa Wołoska.

Lokalizacja gminy Olszanica na tle kraju, województwa i powiatu
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Granice administracyjne gminy Olszanica.

Istniejący na terenie gminy podział obszaru na sołectwa, zaprezentowany został na poniższej mapie.

Podział obszaru Gminy Olszanica na sołectwa.
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Powierzchnię poszczególnych sołectw składających się na obszar gminy Olszanica przedstawiono
w poniższej tabeli.
Powierzchnia sołectw na terenie gminy Olszanica.

Sołectwo

Powierzchnia [ha]

Olszanica

1 718

Orelec

629

Paszowa

1 432

Rudenka

698

Stefkowa

1 845

Uherce Mineralne

1 117

Wańkowa

1 378

Zwierzyń

538

RAZEM

9355

 Struktura i powierzchnia gruntów Gminy Olszanica.
Powierzchnia [ha]
9 355
9 235
Razem

3 188

grunty orne

1 870

Sady

14
191
966

grunty rolne zabudowane

135
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zadrzewione i

grunty pod stawami

9

grunty pod rowami

3

razem

5 649

lasy

5 190

grunty zadrzewione i zakrzewione

459

razem

120

zakrzewione

0
grunty pod wodami

grunty pod wodami powierzchniowymi

115
5

razem
tereny mieszkaniowe

376
22
10

tereny inne zabudowane
grunty zabudowane i
zurbanizowane

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny
zurbanizowane niezabudowane

31
0

tereny rekreacji i wypoczynku

10

tereny komunikacyjne - drogi

234

tereny komunikacyjne - kolejowe

68

tereny komunikacyjne - inne

0
1
0
9
12
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Przeważająca część powierzchni Gminy Olszanica zagospodarowana jest jako tereny leśne,
zadrzewione i zakrzewione (61%). Około 1/3 powierzchni Gminy to użytki rolne. Najmniejszy udział
w strukturze gruntów mają obszary zabudowane i zurbanizowane (4%) oraz tereny pod wodami (1%).

zurbanizowane

 Demografia
Stan ludności na terenie Gminy Olszanica na dzień 31.12.2019 r.
Lp.

Nazwa Miejscowości

Liczba mieszkańców (stałych) wg ew. lud.

1.

Olszanica

1207

2.

Orelec

455

3.

Paszowa

350

4.

Rudenka

374

5.

Stefkowa

620

6.

Uherce Mineralne

1331

7.

Wańkowa

415

8.

Zwierzyń

257

Razem

5009
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Procentowy udział mieszkańców danego sołectwa w
ogólnej liczbie ludności gminy
27%
12%

5%
8,5%

7,5%
7%
24%

9%

Olszanica

Orelec

Paszowa

Rudenka

Stefkowa

Uherce Mineralne

Zwierzyń

Wańkowa

 Gęstość zaludnienia
Biorąc pod uwagę gęstość zaludnienia Gminy Olszanica, najwyższa wartość obserwowana jest na
terenie sołectwa Uherce Mineralne, Orelec, Olszanica

Gęstość zaludnienia na km2 sołectwa
1,40
1,19
1,20
1,00
0,80

0,70

0,72
0,54

0,60

0,48
0,34

0,40

0,30

0,24

0,20
0,00
Olszanica

Orelec

Paszowa

Rudenka

Stefkowa

Uherce
Mineralne

Wańkowa

Zwierzyń
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 Przyrost naturalny

Prezentacja przestrzenna wskaźnika – przyrost naturalny na 100 mieszkańców sołectwa.

 Grupy ekonomiczne
Analizując przebieg zmian demograficznych na terenie Gminy Olszanica, można zauważyć stały wzrost
liczby mieszkańców w wieku poprodukcyjnym, co wskazuje na problem starzenia się społeczeństwa.
Szczególnie istotnymi wskaźnikami z punktu widzenia możliwości rozwojowych gmin są wskaźniki
obrazujące strukturę wiekową ich mieszkańców. Najważniejszym z nich jest wskaźnik ukazujący
stopień starzenia się lokalnych społeczności, którego miernikiem jest stosunek osób w wieku
poprodukcyjnym (emerytalnym – kobiety po 60 roku życia i mężczyźni po 65 roku życia) do liczby
osób w wieku produkcyjnym (kobiety w przedziale wiekowym 18-59 lat, mężczyźni w wieku 18-64
lat).
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Prezentacja przestrzenna wskaźnika – liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym w stosunku do liczby
mieszkańców w wieku poprodukcyjnym na terenie sołectwa.

Największe nasilenie wskaźnika związanego z liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym
w stosunku do liczby mieszkańców w wieku poprodukcyjnym miało miejsce na terenie sołectwa
Olszanica, Uherce Mineralne i Stefkowa.

 Saldo migracji
Najczęstszym powodem odpływu ludności z gminy Olszanica jest migracja zarobkowa. Migracja
zarobkowa to zjawisko społeczne, które jest jednym z przejawów poszukiwania przez ludzi lepszych
warunków zaspokajania własnych potrzeb i realizacji aspiracji życiowych.
Na terenie gminy Olszanica obserwuje się migracje na krótkich dystansach - ze wsi do miast oraz
migracje długodystansowe do państw bogatych, często przeradzające się w migracje trwałe.
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Prezentacja przestrzenna wskaźnika – saldo migracji na 100 mieszkańców sołectwa.

Przedstawione saldo migracji nie obrazuje do końca realnych problemów gminy w tym zakresie.
Wysoka liczba młodych osób wyjeżdża bowiem z terenu gminy nie wymeldowując się. W związku
z tym istnieje problem z precyzyjnym określeniem zjawiska. Największy odsetek osób emigrujących z
terenu gminy stanowią osoby młode, których ogromny potencjał, przedsiębiorczość, dynamika, energia
czy wreszcie zwykła życiowa zaradność, mogłyby stanowić bezcenną wręcz wartość dodaną dla
rozwoju naszej wspólnoty lokalnej. Chociaż tendencja ta jest charakterystyczna dla niemal wszystkich
miejscowości województwa podkarpackiego, to jednak jej zahamowanie stanowić powinno jedno
z największych wyzwań dla samorządu Gminy Olszanica w wielu kolejnych latach. Dlatego właśnie
dotychczasowa dbałość o każdego z przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie gminy oraz
tworzących tutaj miejsca pracy musi zostać utrzymana, a dodatkowo powinny zostać podjęte jeszcze
bardziej intensywne działania, zmierzające do tworzenia dobrych warunków, atmosfery oraz klimatu
do funkcjonowania kolejnych przedsięwzięć sprzyjających właściwemu otoczeniu biznesu. Część
z takich właśnie działań przedstawiona została w przyjętym przez Radę Gminy Olszanica Lokalnym
Programie Rewitalizacji. Nie ulega chyba żadnej wątpliwości fakt, iż tylko kolejne miejsca pracy oraz
dobre warunki do założenia własnej działalności gospodarczej mogą powstrzymać wyjazdy młodych
ludzi, którzy w ten sposób szukają godnych warunków do dalszego życia.
13
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Drugą, równie niekorzystną stronę wzmożonej emigracji z terenu gminy młodych ludzi stanowi problem
ludzi starszych, którzy w ten sposób pozbawieni zostają opieki najbliższych. Zjawisko to jest coraz
bardziej zauważalne i powinno znaleźć się w kręgu jeszcze baczniejszego zainteresowania samorządu
lokalnego. Aktywizacja i integracja w środowisku lokalnym osób w wieku poprodukcyjnym powinna
być realizowana przez promowanie i wspieranie rozwiązań służących pełniejszej integracji społecznej.
Przede wszystkim chodzi o wzmacnianie różnych form samoorganizacji, samodzielności
i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Ważne są także działania wspierające więzi
międzypokoleniowe i poczucie odpowiedzialności młodszych pokoleń za osoby starsze z otoczenia
rodzinnego i sąsiedzkiego. Istniejąca sytuacja stanowi wyzwanie związane z zapewnieniem
mieszkańcom w wieku poprodukcyjnym dostępu do wysokiej jakości usług (szczególnie społecznych
i zdrowotnych) oraz przestrzeni dostosowanej do ich potrzeb i stwarzającej im odpowiednie warunki
do godnego spędzenia jesieni życia.
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FINANSE GMINY
Sytuację finansową Gminy Olszanica uznać można za stabilną. Przeprowadzone przed laty reformy,
racjonalizacja

kosztów,

roztropność

w

sferze

wydatków

oraz

dbałość

i

skuteczność

w pozyskiwaniu do budżetu środków zewnętrznych, zaowocowały sukcesywną realizacją kolejnych
zadań i inwestycji. Gmina Olszanica, została przez w/w działania przygotowana do realizacji niezwykle
kosztownych, a zarazem niezbędnych inwestycji, które zostały zrealizowane wprawdzie w głównej
mierze z pozyskanych bezzwrotnych dotacji, ale wymagały także zapewnienia pokaźnego wkładu
własnego, który nasza gmina zapewniła dzięki kredytowi w kwocie 4.000.000 zł. Powyższe konstatacje
potwierdzają zaprezentowane poniżej w układzie dynamicznym podstawowe wskaźniki budżetowe.
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GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 Nieruchomości
nieruchomości

nabyte

do

gminnego

zasobu

W 2019 roku Gmina Olszanica zakupiła działki:
- dz. nr ew.: 312/15 o pow. 0,0228 ha położoną w miejscowości Orelec za cenę
1.600,00 zł – Uchwała Nr III/24/2018 Rady Gminy Olszanica z dnia 28 grudnia 2018 r.
- dz. nr ew.: 133/62 o pow. 0,2494 ha położoną w miejscowości Zwierzyń za cenę
27.200,00 zł – wykonanie prawa pierwokupu, przysługującego Gminie Olszanica na
podstawie art. 109 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
- dz. nr ew.: 422 o pow. 1,61 ha położoną w miejscowości Wańkowa oraz dz. nr ew.: 423
o pow. 0,30 ha położoną w miejscowości Wańkowa za cenę 82.900,00 zł – Uchwała Nr
VI/49/2019 Rady Gminy Olszanica z dnia 29 maja 2019 r.
- dz. nr ew.: 407/10 o pow. 0,5438 ha położoną w miejscowości Wańkowa za cenę
97.884,00 zł – Uchwała Nr XII/79/2019 Rady Gminy Olszanica z dnia 14 października
2019 r
Nieruchomości przejęte na rzecz Gminy w 2019 roku:
- dz. nr ew.: 66/1 o pow. 0,0022 ha, położona w m. Orelec – Uchwała Nr III/20/2018
Rady Gminy Olszanica z dnia 28 grudnia 2018 r.
- dz. nr ew.: 312/9 o pow. 0,0054 ha, położona w m. Orelec – Uchwała Nr III/21/2018
Rady Gminy Olszanica z dnia 28 grudnia 2018 r.
- dz. nr ew.: 312/11 o pow. 0,0040 ha, położona w m. Orelec – Uchwała Nr III/22/2018
Rady Gminy Olszanica z dnia 28 grudnia 2018 r.
- dz. nr ew.: 312/13 o pow. 0,0039 ha, położona w m. Orelec – Uchwała Nr III/23/2018
Rady Gminy Olszanica z dnia 28 grudnia 2018 r.
- dz. nr ew.: 65/1 o pow. 0,0139 ha, położona w m. Orelec – Uchwała Nr III/19/2018
Rady Gminy Olszanica z dnia 28 grudnia 2018 r.
- dz. nr ew.: 74/1 o pow. 0,0093 ha, położona w m. Orelec – Uchwała Nr III/19/2018
Rady Gminy Olszanica z dnia 28 grudnia 2018 r.

 Sprzedaż i oddanie
nieruchomości

w

użytkowanie

wieczyste

Sprzedaż nieruchomości gruntowych w 2019 roku:
- dz. nr ew.: 333/2 o pow. 0,0117 ha, położona w m. Orelec – kwota sprzedaży 820,00 zł
– Uchwała Nr III/24/2018 Rady Gminy Olszanica z dnia 28 grudnia 2018 r.
- dz. nr ew.: 1211 o pow. 0,0999 ha, położona w m. Olszanica – kwota sprzedaży
10.860,00 zł – Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Gminy Olszanica z dnia 29 maja 2019 r.
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- dz. nr ew.: 861/3 o pow. 0,0435 ha oraz dz. nr ew.:861/8 o pow. 0,0474 położone w m.
Olszanica – kwota sprzedaży 30.010,00 zł – Uchwała Nr XIII/71/2011 Rady Gminy
Olszanica z dnia 29.11.2011 r.
- dz. nr ew.: 612/6 o pow. 0,1810 ha, położona w m. Uherce Mineralne – kwota sprzedaży
71.813,55 zł – Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Gminy Olszanica z dnia 29 maja 2019 r.
- dz. nr ew.: 803 o pow. 0,0240 ha położona w m. Stefkowa – kwota sprzedaży 2.034,00 zł
– Uchwała Nr III/25/2018 Rady Gminy Olszanica z dnia 28 grudnia 2018 r.
- dz. nr ew.: 95/2 o pow. 0,0197 ha oraz dz. nr ew.: 100 o pow. 0,1841 położone w m.
Paszowa – kwota sprzedaży 27.970,00 zł – Uchwała Nr IV/27/2019 Rady Gminy
Olszanica z dnia 31 stycznia 2019 r.
- dz. nr ew.: 27/9 o pow. 0,1281 ha położona w m. Zwierzyń – kwota sprzedaży
32.840,00 zł – Uchwała Nr XXV/189/2017 Rady Gminy Olszanica z dnia 27 luty 2017 r.

OŚWIATA
 Analiza demograficzna
Sytuacja demograficzna jest jednym z istotnych czynników, który rzutuje na zmiany w systemie
oświaty, bezpośrdednio wpływa na kształt sieci przedszkoli i szkół, na wykorzystanie budynków,
pomieszczeń i wyposazenia, a także na koszty prowadzenia każdej placówki. Z tego powodu znajomość
trendów demografiznych ważna jest dla planowania przyszłego rozwoju sieci placówek, a przede
wszystkim planowania przyszłego zatrudnienia, jak też przyszłych wydatków na utrzymanie przedszkoli
i szkół.

 Organizacja pracy placówek oświatowych.

W roku szkolnym 2018/2019 działalność edukacyjną prowadziło 4 placówki publiczne:
1.
2.
3.
4.

Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Olszanicy.
Szkoła Podstawowa z klasami dotychczasowego gimnazjum w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym Olszanicy .
Przedszkole w Zespole Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych.
Szkoła Podstawowa z klasami dotychczasowego gimnazjum w Zespole Szkół
Publicznych w Uhercach Mineralnych.
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 Organizacja
przedszkoli,
szkół
podstawowych
i gimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019.
Ilość dzieci w poszczególnych oddziałach stan na 30 września 2018 roku:
Szkoły Podstawowe
Średnia
Szkoła

Kl. 1

Kl. 2

Kl. 3

Kl. 4

Kl. 5

Kl. 6

Kl. 7

Kl. 8

Razem

Liczba

Uczniów

Uczniów w
oddziale

ZS-P

12

16

5

30(2)

16

13

14

14

120

15

28(2)

28(2)

15

30(2)

22

28

24

25

200

18,18

40

44

20

60

38

41

38

39

320

16

Olszanica
ZSP
Uherce
Mineralne
OGÓŁEM

Gimnazja
Średnia Liczba
Szkoła

Kl. 1

Kl. 2

Kl. 3

Razem uczniów

Uczniów w
oddziale

ZS-P
0

0

20

20

20

0

0

28

28

28

0

0

48

48

16

w Olszanicy
ZSP w
Uhercach
Mineralnych
Ogółem
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Oddziały zerowe
Szkoła

Kl. „0”

ZS-P Olszanica

21

SP Uherce Mineralne

26

Ogółem

47

Przedszkole lub Punkt Przedszkolny

Liczba Dzieci

Olszanica

22

Uherce Mineralne

71

Ogółem

93

Przedszkola

 Kadra placówek oświatowych
W rozwoju szkolnictwa zasadniczą rolę odgrywają umiejętności zawodowe nauczycieli,
ich wiedza o życiu, zrozumienie współczesnych problemów świata oraz chęć samodoskonalenia. Dobór
kadry pedagogicznej to przede wszystkim rola dyrektorów placówek.
Stan zatrudnienia w danym roku szkolnym wynika z zatwierdzonej przez organ prowadzący
organizacji roku, a ta ściśle związana jest z liczbą oddziałów na każdym poziomie nauczania, liczbą
godzin wynikającą z podziału na grupy (dotyczy zajęć z wychowania fizycznego, języków obcych,
informatyki) zależną od liczebności oddziałów klasowych oraz określoną w rozporządzeniu (ramowe
plany nauczania) przez Ministra Edukacji Narodowej liczba godzin dla poszczególnych przedmiotów i
poziomów nauczania..

Bez stopnia

Dyplomowanych

Mianowanych

Kontraktowych

nauczycieli

Stażystów

nauczycieli

zatrudnionych

Liczba etatów

Szkoła

Struktura zatrudnienia nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019 stan na 30 września 2018 roku:
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Z-SP
Olszanica
ZSP Uherce
Mineralne
Ogółem

22,23

0,36

0

8,95

12,92

0

28,78

0

5

8,06

15,72

0

51,01

0,36

5

17,01

28,64

0

W tym:
 Logopeda – ½ etatu Olszanica/ Uherce Mineralne – ½ etatu + 5/25 (przedszkole)
 Psycholog – 8/22 (Olszanica)
 Pedagog szkolny – ½ etatu Uherce Mineralne

Liczba pracowników niepedagogicznych
 ZS-P Olszanica – 9 osób; ZSP Uherce Mineralne – 13 osób

ZS-P
Olszanica
ZSP Uherce
Mineralne
Ogółem

Indywidualne

Nauczanie

kompensacyjne

Korekcyjno-

Zajęcia

Terapeutyczne

Zajęcia

Rewalidacyjne

Zajęcia

Logopedyczne

Zajęcia

Wyrównawcze

Zajęcia

Szkoła

 Liczba uczniów korzystających ze wsparcia

36

23

2

-

37

3

30

22

1

-

-

1

66

45

3

-

37

4
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Przyrodnicze – 11
ZS-P

Matematyczne – 60

Olszanica

Chemiczne – 20

zaj. Artystyczne – 34
kółko teatralne – 16
kółko taneczne - 14

Biologiczne - 20

Inne

Zajęcia techniczne

Zajęcia informatyczne

Zajęcia sportowe

Zajęcia artystyczne

Szkoła

Koła przedmiotowe

 Liczba uczniów korzystających z zajęć pozalekcyjnych

27 – szachy

SKS kl.
4-6 – 21
-

-

SKS kl. 73gim. - 18

14 – turystycznokrajoznawcze
12 - PCK
30 – szachy

ZSP
24

Uherce

42

24

-

-

20 – nauka gry na

Mineralne

gitarze

Ogółem

135

64

63

-

-

103

 Liczba uczniów korzystających z dożywiania
Szkoła

Szkoła

Przedszkole

„0”

ZS-P Olszanica

23

15

72

7

71

26

170

4

94

41

242

11

ZSP Uherce
Mineralne
Ogółem

Podstawowa

Gimnazjum
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 Liczba uczniów korzystających z dowożenia
Szkoła

Szkoła

Przedszkole

„0”

ZS-P Olszanica

8

14

57

11

4

10

102

18

12

24

159

29

ZSP Uherce
Mineralne
Ogółem

Podstawowa

Gimnazjum

 Liczba uczniów korzystających z pomocy materialnej
na cele szkolne
Szkoła
Podstawowa
Wyprawka Szkolna
Stypendium
Szkolne – I półrocze

Gimnazjum

Szkoła
Ponadgimnazjalna

Suma

-

-

-

-

30

10

26

66

32

6

18

56

-

-

-

-

-

-

-

-

Stypendium
Szkolne – II
półrocze
Zasiłek Szkolny –
I półrocze
Zasiłek Szkolny –
II półrocze
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 Liczba uczniów, na których kształcenie pracodawcy
otrzymali dofinansowanie
Liczba Pracodawców

Liczba uczniów

3

3

 Prezentacja wyników uzyskiwanych przez uczniów na
sprawdzianie w szkołach podstawowych oraz egzaminie
w placówkach gimnazjalnych.
W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie osiągnęli następujące wyniki:
Gimnazja – wyniki w %

– poziom rozszerzony

Wynik w % J. angielski

– poziom podstawowy

Wynik w % J. angielski

Wynik w % w części

47,2

63,8

77,1

50,5

62,5

68

57

48,5

45

52

63

45

przyrodnicze

55,5

przedmioty

57,6

matematyka

65,8

mat-przyr.

61,7

humanistyczna

Historia i WOS

Olszanicy

J. polski

Gimnazjum w

Wynik w % cz.

Nazwa Szkoły

2018 r.

Gimnazjum w
Uhercach
Mineralnych
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– poziom rozszerzony

Wynik w % J. angielski

– poziom podstawowy

Wynik w % J. angielski

32,13

46,44

58,44

37,6

69,5

69

70

44

36

52

71

52

przyrodnicze

39,25

przedmioty

53,14

matematyka

Historia i WOS

55,84

mat-przyr.

J. polski

Olszanicy

humanistyczna

54,45

Wynik w % cz.

Nazwa Szkoły
Gimnazjum w

Wynik w % w części

2019 r.

Gimnazjum w
Uhercach
Mineralnych

 Finansowanie oświaty
Liczba uczniów w Gminie:
 Liczba uczniów w Szkołach Podstawowych – 320
 Liczba uczniów w klasach Gimnazjum – 48
 Liczba uczniów w oddziałach „0” – 47
 Liczba uczniów w przedszkolach – 93
Liczba oddziałów łącznie wraz z oddziałami przedszkolnymi w szkołach gminnych – 29
Średnia liczba uczniów w oddziale w Szkole Podstawowej – 16
Średnia liczba uczniów w oddziale w Gimnazjum – 16
Wydatki na oświatę w Gminie Olszanica w roku budżetowym bez inwestycji:
Styczeń – Sierpień 2019 r.:
 ZSP w Uhercach Mineralnych – 3 574479,81 zł.
 ZS-P w Olszanicy – 2 592258,19 zł.
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 Zrealizowane projekty – Gmina
1. Program „Umiem pływać”, Nauka pływania dla uczniów z terenu Gminy Olszanica.
Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” MSiT był adresowany do uczniów szkół
podstawowych z klas I- III - 17 200,00 zł.
2. Nauka jazdy na nartach dla uczniów z terenu Gminy Olszanica – 9 100,00 zł.
3. Dziecięcy Uniwersytet techniczny – ok. 40 000,00 zł.
4. Erasmus+ Poronin- młodzież z terenu Gminy Olszanica - 2 000,00 zł.
„Improve Yourself!-by little steps achieve your dreams” Popraw się! - krok po kroku osiągaj swoje
marzenia.

 Zrealizowane projekty ZSP w Uhercach Mineralnych
Projekt Bieszczadzkiej Fundacji Orelec GALA – „Partnerski wolontariat w Uhercach Mineralnych”
– 9000 zł (zajęcia z zakresu wolontariatu, wybudowana została Altanka przy siłowni napowietrznej.
Projekt z Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa- Zakup książek do biblioteki szkolnej- 12
dofinasowanie, 3000 wkład własny.
Projekt „Woda nasze wspólne dobro” – 10 000,00 zł
Projekt „ Nauka programowania w Scratch” – w ramach projektu przeszkolenie 5 nauczycieli, 150
godz. zajęć dla dzieci z programowania oraz warsztaty wyjazdowe
Projekt sportowy finansowany z Urzędu Marszałkowskiego z Wojewódzkiego Podkarpackiego SKS 140 godzin zajęć sportowych.

 Zrealizowane projekty w ZSP w Olszanica
Program edukacyjny „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków” kl. I-III
Projekt edukacyjno-profilaktyczny „Chroń dziecięce uśmiechy” kl. I-III
Program edukacyjny „HIV/AIDS Zawsze razem” kl. III
Program edukacyjny „Dziel się uśmiechem” kl. I-VI
Program profilaktyczny „Zachowaj trzeźwy umysł” kl. I-III , IV-VIII, III gimnazjum
Projekt „Tradycyjny Sad” kl. IV a
Projekt „Od uprawy do potrawy” kl. IV a, IV b
Program antynikotynowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie” kl. IV b
Projekt „Zasady zdrowego żywienia” kl. IV a, IV b
Projekt „Nie spal się na stracie” kl. IV b
Projekt „Postaw na słońce” III gimnazjum
Projekt „Razem odkrywamy świat programowania” kl. I-III
Projekt „Program dla szkół” kl. I-V
Projekt „Lekcja o Funduszach Europejskich” kl. VI-VIII
Projekt „Zawsze razem” kl. III
26
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KULTURA, SPORT I TURYSTYKA
 Gminne Obchody 228 ROCZNICY UCHWALENIA
KONSTYTUCJI 3 MAJA

 Festiwal Wędkarstwa Muchowego „Vision Fly Fishing
Festival” połączony z „Świętem Pieczonego Ziemniaka”
Organizacja Festiwalu Wędkarstwa
Muchowego

w

sposób

bezpośredni

przyczynił się do integracji i aktywizacji
społeczności

Zwierzynia

oraz

edukacji

i kształtowania wśród dzieci i młodzieży
postaw

poszanowania

kulturowego
Organizacja
różnych

i

tradycji

festiwalu

pokoleń,

dziedzictwa

co

była

lokalnych.
współpracą

wpłynęło

na

wzmocnienie więzi międzypokoleniowych oraz, w jakimś stopniu, na zaspokojenie potrzeb społecznych
i kulturalnych mieszkańców Zwierzynia. Festiwal Wędkarstwa Muchowego przyczynił się do promocji
Zwierzynia jako miejsca atrakcyjnego dla turystów, co pozwoli na efektywne wykorzystanie tutejszych
zasobów w zakresie promocji produktu tradycyjnego i lokalnego, a tym samym zwiększy szanse
mieszkańców pozyskania dodatkowego dochodu z agroturystki oraz rękodzieła.
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 101 rocznica odzyskania niepodległości – uroczystości
w gminie Olszanica
Mieszkańcy gminy Olszanica tłumnie uczcili 100. rocznicę odzyskania przez Polskę
Niepodległości, swoją obecnością dali wyraz swojemu patriotyzmowi i dumy z tego, że są Polakami.
Obchody rozpoczęły się od Mszy św. w intencji Ojczyzny, którą odprawiono w kościele parafialnym w
Olszanicy. Później uczestnicy uroczystości przeszli w miejsce ustawienia obelisku i tam rozpoczęła się
dalsza część uroczystości, podczas której modlono się w intencji poległych w obronie Ojczyzny
mieszkańców naszej gminy. W samo południe odśpiewano hymn narodowy.

 Dni Gminy Olszanica
23 i 24 czerwca 2019 roku w naszej gminie odbyła się dwudniowa impreza promocyjna „Dni
Gminy Olszanica”. W pierwszy dzień odbył się turniej szachowy o Puchar Wójta Gminy Olszanica, był
to turniej międzyszkolny i został zorganizowany w Domu Kultury w Olszanicy.
Drugiego dnia Wójt Gminy wręczył puchary za zdobycie trzech pierwszych miejsc w Turnieju
Szachowym. Kolejno miały miejsce koncerty zaproszonych zespołów. Mieliśmy okazje posłuchać
zespołu Ludowego „Uherczanie”, Duetu Gajda, zespołu Disco Polo Rompey i zespołu „Veegas”.
Dodatkowo dla dzieci przygotowano plac zabaw oraz konkursy z nagrodami. Na imprezie gościliśmy
także stoiska edukacyjne Lasów Państwowych, Policji, Stowarzyszenia Miłośników Olszanica i Okolic
i Koła Gospodyń Wiejskich.

 Sport
Aktywność sportowa jest jednym z priorytetów działalności szkół, klubów sportowych
i samorządu gminnego. Na terenie gminy Olszanica działa LKS Olszanica, który uczestniczy
w rozgrywkach Ligi Regionalnej – klasa B oraz LKS „Szarotka” Uherce Mineralne, który uczestniczy
w rozgrywkach Ligi Regionalnej – klasa A.
Uczniowie szkół z terenu Gminy mają możliwość uczestnictwa w zajęciach sportowych, podczas
których rozwijają swoje umiejętności oraz poznają zasadę fair play – która uczy, że zwycięstwo nie jest
celem, który należy osiągnąć za wszelką cenę.

 Turystyka
Funkcja turystyczna danego obszaru uzależniona jest od jego zasobów przyrodniczo –
krajobrazowych oraz zabytków kultury materialnej. Gmina Olszanica posiada, przede wszystkim
zabytki sakralne.
Ważną kwestią jest dobra współpraca samorządu z przedsiębiorcami, przyczynia się ona do
powstania nowych inicjatyw, służących do promowania Gminy. Na terenie samorządu działają:
- BIESZCZADZKIE DREZYNY ROWEROWE Największa w Polsce turystyczna wypożyczalnia
drezyn rowerowych na odcinku niemal 50 km linii kolejowej 108 z Zagórza do Krościenka z bazą
w Uhercach Mineralnych, która działa od maja 2015 roku. Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe to
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przedsięwzięcie, które łączy turystykę i zamiłowanie do tradycji kolejarskiej. Ta bez wątpienia
najpiękniejsza trasa kolejowa w Polsce liczy ponad 140 lat! Jej uroki można podziwiać, przemierzając
ten odcinek drezynami rowerowymi, napędzanymi – tak jak w rowerze – siłą własnych mięśni nóg.
Siedzibą wypożyczalni jest stacja kolejowa w Uhercach Mineralnych, położona na rozwidleniu tras
drogowych dużej obwodnicy bieszczadzkiej biegnącej w stronę Ustrzyk Dolnych i drogi prowadzącej
w kierunku Jeziora Solińskiego do Soliny i Polańczyka. Ze stacji w Uhercach Mineralnych turyści mają
możliwość wyboru przejażdżki (zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy) w dwóch kierunkach:
Ustrzyki Dolne bądź Zagórz.
- URSA MAIOR Mikrobrowar regionalny, centrum sztuki, kreatywności i designu w Bieszczadach.
Budynek Centrum Ursa Maior powstał w Uhercach Mineralnych przy głównej drodze prowadzącej
w Wysokie Bieszczady oraz w kierunku przejścia granicznego w Krościenku. Przestrzeń ponad 5000
m3 zajmuje trójpoziomowa sala koncertowa Ursa Hall, sklep z produktami regionalnymi i informacją
turystyczną oraz Bieszczadzka Wytwórnia Piwa.
- PENSJONAT „CZAR PGR-u” urządzony w budynkach po dawnym PGR. Mieści się w nim
gospodarstwo Nikosa i Barbary Monolopulos, gdzie można kupić znakomite sery wołoskie (produkt
regionalny wyróżniony nagrodą Marszałka Województwa Podkarpackiego), a także bundz i fetę.
W adaptowanej części dawnych stajni znajduje się teraz pensjonat „Czar PGR-u” z dużymi i wygodnymi
pokojami wypoczynkowymi.
- Ośrodek Wypoczynkowy „UROCZYSKO”. Jest to idealne miejsce na organizację: kolonii letniej,
zimowiska, obozu sportowego, zielonej szkoły, wycieczki szkolnej, obozu językowego, wyjazdu
integracyjnego, obozu tanecznego, warsztatów muzycznych, wycieczki grupy osób dorosłych czy
spotkania rekolekcyjnego. Na terenie OW „UROCZYSKO” znajduje się boisko do piłki nożnej,
siatkówki i koszykówki, letni basen odkryty, plac zabaw dla dzieci z huśtawkami i piaskownicą.
Ośrodek posiada również największą w Bieszczadach chatę dymną, w której bez względu na pogodę
odbywają się ogniska i biesiady na sto i więcej osób, duży parking, na którym można swobodnie
pozostawić samochody, motocykle oraz trzy autokary. Wokół ośrodka rozciąga się jedna z największych
w Bieszczadach sieć szlaków rowerowych i do wędrówek pieszych. Dzikość terenów wokół ośrodka
zapewnia miejsce do rozgrywania zawodów paintball, zajęć linowych, draftingu zabawy
w „poszukiwaczy skarbów”, Zorbingu lub Bumperballu.
Gmina Olszanica wraz z najbliższą okolicą stanowi bardzo malowniczy zakątek Podkarpacia.
To interesująca historia, ciekawe miejsca, wiele zabytków, ale również piękna okolica z rozległymi
kompleksami leśnymi i polami uprawnymi, krętymi drogami, które prowadzą do punktów widokowych,
pozwalających podziwiać malownicze panoramy. W ostatnich latach, dzięki dotacjom unijnym,
wyznaczone zostały sieci ścieżek spacerowych oraz tras i szlaków, które można przemierzać rowerem,
pojazdem wyjątkowym w swej prostocie i wydajności, dającym możliwość przemierzania długich
dystansów. Nie zanieczyszcza atmosfery, jest cichy, a więc nie powoduje płoszenia dzikiej zwierzyny,
służy także naszemu zdrowiu.
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ZABYTKI
Wykaz Zabytków Nieruchomych Ujętych w Gminnej
Ewidencji Zabytków Wpisanych do Rejestru Zabytków
Nr rejestru
Data wpisu

Miejscowość

Nr działki

obiekt

materiał

datowanie

Olszanica

863

pałac

mur

1905

863

oficyna
dworska

mur

1890-1910

A-792
29.04.1975

863

kuźnia
dworska

mur

1900-1925

A-792
29.04.1975

Olszanica
Olszanica

A -792
29.04.1975

Olszanica

863

park dworskimost

mur

1905

A-792
29.04.1975

Olszanica

1580

Cerkiew ob.
kościół
parafialny

mur

1900

A-167
26.10.1989 r.

Olszanica

1580

dzwonnica

mur

1930

A-167
26.10.1989 r.

Orelec

203

Cerkiew ob.
kościół filialny

drewno

1759

A-793
29.04.1975

Orelec

203

dzwonnica

drewno

1800-1850

A-793

Paszowa

380

Cerkiew ob.
kościół filialny

drewno

1775-1799

A-128
11.03.1969

Rudenka

167

Cerkiew ob.
kościół filialny

drewno

1843

A-77
31.01.1985

Stefkowa

414

Cerkiew ob.
kościół filialny

drewno

1836-1840

A-171
03.11.1989

Stefkowa

414

dzwonnica

drewno

1875-1899

A-171
03.11.1989

Uherce

422

Kościół
parafialny

mur

1757

A-173
07.11.1989

Uherce

422

dzwonnica

mur

1757

A-173
07.11.1989

Uherce

426/4

dwór

mur

1830

A-331
21.03.1995

Wańkowa

206/2

Cerkiew ob.
kościół
parafialny

drewno

1726

A-132
17.03.1969

Zwierzyń

31

Cerkiew ob.
kościół filialny
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Stan obiektów należy ocenić jako zadawalający.

Dwór w Uhercach Mineralnych
.

Pałac w Olszanicy
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ŚRODOWISKO
Gmina Olszanica cechuje się niezwykłymi w skali kraju zasobami przyrodniczymi i walorami
krajobrazowymi.
System ochrony obszarowej na terenie gminy jest realizowany w sposób zapewniający ochronę nie tylko
najcenniejszych elementów przyrody, ale również antropogenicznych układów biotycznych
i przestrzennych dając szansę przeżycia możliwie wszystkim dziko występującym gatunkom roślin
i zwierząt równocześnie zabezpieczając ich siedliska. W obrębie gminy tereny najcenniejsze pod
względem przyrodniczym objęte są różnymi formami ochrony przyrody. Są to parki krajobrazowe,
rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu oraz obszary ochrony (obszary Natura 2000)
a także pomniki przyrody.
Na terenie gminy Olszanica występują następujące obiekty chronione o lokalnym znaczeniu
przyrodniczym, do których zalicza się:
Obszary Natura 2000
Obszar Natura 2000 Ostoja Góry Słonne (PLH180013) - Obszar leży na wysokości 269-671 m n.p.m.
i obejmuje pasmo Gór Słonnych (z najwyższym szczytem Słonnym - 671 m n.p.m.) i grzbiet Chwaniów.
Grzbiety górskie mają układ rusztowy, typowy dla polskiej części Karpat Wschodnich. Są europejskim
działem wodnym oddzielającym zlewiska Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego.
Występują tu licznie słone źródliska, które dają początek blisko 80 potokom o wodzie słonawej. Potoki
często tworzą malownicze przełomy. Wśród lasu spotyka się nieuprawiane, zarastające pola (9%
powierzchni terenu) i łąki i pastwiska (10% powierzchni). Do wysokości 500 m n.p.m. występują tu
grądy (odmiana wschodniokarpacka), a powyżej, w reglu dolnym, przeważają lasy bukowe i bukowojodłowe (lasy liściaste i mieszane zajmują 61% powierzchni). Góry Słonne stanowią niezwykle cenną
ostoję zarówno siedliskową jak i ptasią. Stwierdzono tu występowanie co najmniej 28 gatunków ptaków
z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Jest to obszar lęgowy m.in. orła przedniego, puszczyka uralskiego,
orlika krzykliwego, a także bociana czarnego, orlika grubodziobego, puchacza, sóweczki.
W stosunkowo wysokim zagęszczeniu występują również: bocian biały, derkacz, dzięcioł trójpalczasty
oraz drozd obroźny.
Obszar Natura 2000 Dorzecze górnego Sanu (PLH180021) - Obszar ochrony o powierzchni 1 578,7
ha. Obszar obejmuje rzekę San na odcinku od zapory zbiornika Myczkowce do Sanoka, wraz
z dopływami: potok Olszanka (Olszanica) od mostu w miejscowości Uherce Mineralne do ujścia do
Sanu, potok Hoczewka od miejscowości Nowosiółki (przy ujściu potoku Jasielnica) do ujścia do Sanu,
potok Osława od granicy Ostoi Bieszczadzkiej do ujścia do Sanu, wraz z dopływami: Osławica od
miejscowości Komańcza (przy ujściu potoku Barbarka) oraz Kalniczka (Tarnawka) od mostu na trasie
Łukowe - Serednie Wielkie w miejscowości Serednie Wielkie, potok Sanoczek od mostu na trasie
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Pobiedno - Zboiska do ujścia do Sanu. Dno rzeki San zbudowane jest z płyt piaskowca
i łupków oraz piasku i żwiru.
Obszar natura 2000 Góry Słonne (PLB180003) - Obszar ochrony o powierzchni 46 071,5 ha.
Przedmiotem ochrony sa górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie),
Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), Kwaśne buczyny
(Luzulo-Fagenion), Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion), Grąd
środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum), Jaworzyny i lasy
klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani) Łęgi wierzbowe,
topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion) Wilk szary, Wydra
europejska, Ryś euroazjatycki, Kumak górski, Traszka karpacka, Głowacz białopłetwy, Brzanka,
Biegacz urozmaicony.
Obszar Chronionego Krajobrazu
Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu - obejmuje południowo-wschodnie
i wschodnie tereny województwa podkarpackiego, należące do Beskidów Wschodnich. Obszar ten
stanowi otulinę dla parków krajobrazowych: Gór Słonnych, Ciśniańsko-Wetlińskiego i Doliny Sanu,
które z kolei otaczają Bieszczadzki Park Narodowy. Dzięki takiemu układowi obszarów chronionych
o zróżnicowanych reżimach ochronnych i odmiennych funkcjach, udało się stworzyć w tym regionie
modelowy system obszarów chronionych, w którym najcenniejsze walory parku narodowego są
otoczone parkami krajobrazwymi, a te z kolei - najrozleglejszym i najłagodniejszym pod względem
reżimu

ochronnego

-

Wschodniobeskidzkim

OChK.

Walory

przyrodnicze

i krajobrazowe tego terenu są bardzo cenne. Beskidy Wschodnie odznaczają się dużą lesistością
i względnie małym stopniem przekształcenia antropogenicznego. Na piękno krajobrazu składa się
również mozaika pól, łąk i pastwisk wraz z zabudową wsi i miasteczek. Jest to obszar szczególnie
atrakcyjny dla turystyki i rekreacji, z czystymi rzekami i strumieniami, ze zdrowymi lasami
porastającymi niezbyt wysokie góry. Walory przyrodnicze są związane przede wszystkim
z siedliskami buczyn karpackich, obfitujących w gatunki gdzie indziej rzadkie i chronione.
Rezerwaty przyrody
Bobry w Uhercach - Rezerwat faunistyczny o powierzchni 27,12 ha. Celem ochrony jest zachowanie
ze względów naukowych i dydaktycznych w stanie niezmienionym siedliska zajmowanego przez bobra
europejskiego.
Dyrbek - Rezerwat fitocenotyczny o powierzchni 130,88 ha. Celem ochrony jest zachowanie ze
względów naukowych i dydaktycznych naturalnego zbiorowiska buczyny karpackiej.
Buczyna w Wańkowej - Rezerwat fitocenotyczny o powierzchni 98,68 ha. Rezerwat utworzony został
w celu zachowania ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych naturalnych zbiorowisk
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roślinnych z szeregiem gatunków roślin rzadkich i chronionych oraz licznych osobliwości
dendrologicznych.
Przełom Sanu nad Grodziskiem - Rezerwat krajobrazowy o powierzchni 100,24 ha. Celem ochrony
rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych części doliny
rzeki San wraz ze wzgórzem Grodzisko i porastających go lasów z licznymi gatunkami roślin
chronionych i rzadkich w runie.
Park krajobrazowy
Park Krajobrazowy Gór Słonnych - Park chroni pasmo Gór Słonnych, Chwaniowa, Ostrego Działu,
Bukowiny, Czerniny, Radiowego Wierchu, góry: Oratyk, Na Opalonym, Cień, Na Wysokim. Park
Krajobrazowy Gór Słonnych słynie z tego, że znajduje się w zlewni dwóch mórz: Bałtyku i Czarnego.
Przez park przebiega bowiem główny wododział karpacki, zlewnie mórz dzieli na terenie parku m.in.
Wielki Dział i Przełęcz nad Brańcową. W zlewni Morza Czarnego znajduje się Strwiąż, który wpada do
Dniestru.
Rzeki na terenie parku mają w zdecydowanej większości charakter dziki, nie są uregulowane, ich brzegi
porastają łęgi z bardzo bogatym runem, a okolica obfituje w kompleksy leśne, sprzyja to migracji
zwierząt nie tyko w celu zdobywania pokarmu ale także rozrodczych, sezonowym - przeloty ptaków,
rozproszeniu młodych osobników, w poszukiwaniu nowych terenów do zasiedlenia w razie
niekorzystnych zmian w środowisku. To dzięki m.in. korytarzom ekologicznym PK Gór Słonnych
słynie ze swojej bioróżnorodności. Piękny, mozaikowy krajobraz, dominują lasy mieszane (60%) ale
tzw. krajobraz kulturowy jest także zauważalny. Łąki, pola uprawne, pastwiska stanowiły niegdyś 32 %.
Na terenie PK Gór Słonnych są także ostoja dzikiej przyrody.
Pomnik przyrody
Na terenie gminy Olszanica znajdują się dwa pomniki przyrody.


Wodospad założony na wychodniach twardych i stosunkowo odpornych na działanie
czynników erozyjnych warstw piaskowców. Ściana wodospadu eksponowana jest na
południowy zachód.



lipa, której wiek określa się na 350 lat.
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GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
 Dokumenty regulujące funkcjonowanie GOPSu
Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszanicy przyjęty uchwałą Rady Gminy
w Olszanicy Nr XVIII/123/2016 z dnia 20 maja 2016 r., zmieniony uchwałą Rady Gminy Olszanica Nr
XLVI/322/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r., zmieniony Uchwałą Rady Gminy Olszanica z dnia 29 maja
2019 r. Nr VI/43/2019.
Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszanicy wprowadzony
Zarządzeniem Kierownika GOPS w Olszanicy Nr 60/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r.
Regulamin wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszanicy
wprowadzony Zarządzeniem Kierownika GOPS
w Olszanicy Nr 59/2018 z dnia 06 września 2018 r.
Aktualna Polityka rachunkowości wprowadzona Zarządzeniem Kierownika GOPS w Olszanicy Nr
31/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. z póżn. zm.
Polityka Ochrony Danych Osobowych, Regulamin Ochrony Danych Osobowych w GOPS w Olszanicy,
wprowadzenie procedur postępowania związanych z ochroną danych osobowych (RODO) –
zarządzeniem Kierownika GOPS w Olszanicy Nr 57/2018 z dnia 03.07.2018 r.
Powołanie Inspektora Ochrony Danych Osobowych w GOPS w Olszanicy – Zarządzenie Kierownika
GOPS Nr 55/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
Instrukcja Kancelaryjna, rzeczowy wykaz akt wprowadzona Zarządzeniem Kierownika GOPS
w Olszanicy Nr 38/2014 z dnia 02. 10. 2014 r, z póżn. zm.
Inne zarządzenia wewnętrzne wydane przez Kierownika GOPS regulujące pracę ośrodka oraz
wykonywanie zadań wynikających z poszczególnych ustaw.

 Charakterystyka Gminy
Gmina ma charakter rolniczo-turystyczny. Liczy 5009 mieszkańców. Liczba osób
zarejestrowanych bezrobotnych – 362, w tym 198 kobiet, w tym z prawem do zasiłku 71 w tym
36 kobiety, bez prawa do zasiłku 291 w tym 159 kobiet, liczba osób długotrwale bezrobotnych (
tj. powyżej 12 m-cy ) – 209 osób, w tym 126 kobiet.
Liczba osób bezrobotnych w wieku do 25 roku życia – 58, w tym 24 kobiet, w wieku
powyżej 50 roku życia - 98 w tym 39 kobiety. W stosunku do danych z 2018 r.
bezrobocie spadło, a nawet było zapotrzebowanie na pracowników w niektórych
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zawodach, dominują oferty pracy dla kucharzy, kelnerów, barmanów, sprzedawców.
Niskie wynagrodzenia oferowane przez pracodawców „przegrywają” finansowo
z Programem 500+. Rodziny korzystające z 500+ wolą je pobierać niż pójść do pracy.
Jest to bardzo korzystne dla rodzin, zwłaszcza, że świadczenia te nie wlicza się do
dochodu rodziny i rodzina pomimo, iż pobiera wysokie świadczenie 500+, nadal spełnia
kryterium do korzystania z innych świadczeń pomocy społecznej.
Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej 142, w tym 230 osoby.
Powody przyznania pomocy:
- liczba rodzin żyjących w ubóstwie – 70, w tym 129 osób,
- liczba rodzin dotkniętych sieroctwem – 2, w tym 10 osób,
- liczba osób bezdomnych – 3,
- liczba rodzin z potrzebą ochrony macierzyństwa – 13, w tym 61 osób,
- liczba rodzin wielodzietnych – 9, w tym 46 osób,
- liczba rodzin dotkniętych bezrobociem –58, w tym 150 osoby,
- liczba rodzin dotkniętych niepełnosprawnością – 51, w tym 91 osoby,
- liczba rodzin dotkniętych długotrwałą chorobą – 52, w tym 99 osób,
- liczba rodzin bezradnych w sprawach opiekuńczo – wychowawczych
i prowadzenia gospodarstwa domowego – 16, w tym 41 osoby,
- liczba rodzin niepełnych 12, w tym 34 osób,
- liczba rodzin alkoholiczych –25, w tym 52 osób,
- przemoc w rodzinie – 0, w tym 0 osób,
- osoby mające trudności po opuszczeniu zakładu karnego – 2,
- zdarzenia losowe – 1.

 Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej
1. Realizacja świadczeń z pomocy społecznej, w tym rzeczywista liczba osób
korzystających z pomocy społecznej:
A/ świadczenia pieniężne:
Zasiłki stałe – 32 osób, którym wypłacono 337 świadczeń, na kwotę 188.985
złotych. Zanotowano wzrost wypłacanych zasiłków stałych w stosunku do roku
2018. Jest to spowodowane większą liczbą osób posiadających umiarkowany lub
znaczny stopień niepełnosprawności przy jednoczesnym braku uprawnień do
świadczeń rentowo- emerytalnych ZUS.
Zasiłki okresowe – 21, którym wypłacono 62 świadczeń, na kwotę 20.861 złotych
– spadek w stosunku do roku 2018
Zasiłki celowe – 15 osób, na kwotę 12.085 złotych, (w tym wynagrodzenie
kuratora osoby niepełnosprawnej 200 złotych ),
Opłacenie schronienia – 2 osoby, na kwotę 17.112 złotych,
Specjalne zasiłki celowe wypłacane z powodu poważnej choroby - 4, w tym 4
świadczeń, na kwotę 1.197 złotych
Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez
sąd – 2 osoby, 23 świadczenia na kwotę 6.750 złotych.
B/ świadczenia niepieniężne:
Praca socjalna – 118 rodziny, w tym 256 osób
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Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe oraz
uczestników Centrum Integracji Społecznej – 29 osób, opłacono 313 składek na
kwotę 15.875 złotych
Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – 3 osoby, w tym specjalistyczne usługi
opiekuńcze dla dzieci z autyzmem jako zadanie zlecone – 2 dzieci. W ramach usług
specjalistycznych dla dzieci z autyzmem wykonano 420 godzin na kwotę 13.542,
a w ramach usług zwykłych dla 1 osoby dorosłej zleconych do realizacji PCK
Ustrzyki Dolne wykonano 10 godzin na kwotę 200 złotych (zgon podopiecznej).
Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt
mieszkańca gminy w tym domu:
a/ liczba złożonych wniosków i umieszczeń w DPS – w 2019 r. - 0,
b/ liczba osób, które gmina skierowała wcześniej do DPS i już tam przebywających
– 7,
c/ roczny koszt odpłatności za DPS dla 7 osób wyniósł 225.373 złotych
C/ realizacja programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”
Liczba osób, objętych programem, którym decyzją przyznano świadczenie – 175,
w tym:
Dożywianie dzieci w szkole – 40 dzieci, wydano 4.258 na kwotę 14.955 złotych.
Zanotowano spadek liczby dożywianych dzieci w stosunku do 2018 roku, gdyż
ogólnie zmalała liczba uczniów, ponadto dzieci nie chcą spożywać posiłków
gotowanych w szkole,
Zasiłek celowy w formie pieniężnej na zakup żywności – 74 rodziny, w tym 165
osób, wypłacono 310 świadczeń na kwotę 125.495 złotych.
Liczba Zespołów Szkół ( podstawowe + gimnazja + przedszkole) – 2.
Po reformie od września 2017 r. istnieje 1 Zespół Szkół Publicznych w Uhercach
Mineralnych, w którego skład wchodzą: szkoła podstawowa i 3 oddziały
przedszkoli oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny w Olszanicy, w skład którego
wchodzą szkoła podstawowa i 1 oddział przedszkolny.
Szkoły prowadzące dożywianie na terenie Gminy Olszanica - 2, wszystkie w
formie gorącego posiłku. Ponadto opłacane są posiłki szkolne dla młodzieży
dojeżdżającej w stołówkach szkolnych przy szkołach ponadgimnazjalnych na
terenie innych miejscowości.
Nie ma szkól, które nie prowadzą dożywiania.
Nadzór nad realizacją dożywiania przez szkoły – kontakt z dyrektorami szkół, co 6
miesięcy ośrodek wywiesza w miejscach ogólnie dostępnych w tym również w
szkołach ogłoszenie o możliwości ubiegania się o taką formę pomocy, ogłoszenie
jest umieszczane również na stronie internetowej UG – Olszanica. Ogłoszenie
zawiera pouczenie o kryteriach dochodowych uprawniających do tej formy
pomocy. Pracownicy socjalni mają obowiązek uzgadniać z dyrektorem szkoły lub
osobą przez niego upoważnioną listę dzieci zakwalifikowanych i objętych
dożywianiem, co miesiąc sprawdzane są listy dzieci z wydanymi decyzjami, jakość
posiłków kontrolowana jest przez sanepid. Pracownicy socjalni są zobowiązani
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dokonywać monitoringu realizacji powyższego zadania, poprzez jego bieżącą
kontrolę wśród rodziców dzieci.
2. Przygotowanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej
sytuacji społecznej i demograficznej – sporządzono ocenę zasobów na rok 2018 r.
w oparciu o współpracę i zbieranie danych od instytucji działających na terenie
gminy oraz na rzecz gminy( służba zdrowia, policja, kuratorzy sądowi, urząd pracy,
powiatowe centrum pomocy rodzinie, szkoły, przedszkola, sołtysi, radni gminy )
oraz referatami Urzędu Gminy Olszanica zajmującymi się rozwiązywaniem
problemów społecznych oraz zaspokajaniem potrzeb mieszkańców
( infrastruktura – mieszkania komunalne - socjalne, zaplecze sportowe, ośrodki
kultury, dodatki mieszkaniowe, stypendia szkolne, gminna komisja rozwiązywania
problemów alkoholowych).
3. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Olszanica –
zatwierdzona uchwałą Rady Gminy w Olszanicy Nr XVII/ 109/ 2008 z dnia 14
kwietnia 2016 r. na lata 2016 – 2025.
Ośrodek aktywnie uczestniczy w realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania
Alkoholizmowi i Narkomanii, realizuje również program FEAD czyli wydaje
skierowania, na podstawie których PCK i PKPS wydają żywność dla najuboższej
ludności w gminie. Kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z żywności
to w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 200% kryterium dochodowego
osoby samotnie gospodarującej ( 1.402 złotych ), a w przypadku osoby w rodzinie
– 200% kryterium dochodowego osoby w rodzinie ( 1.056 złotych ).
Z programu FEAD w 2019 roku skorzystało 420 osób.
4. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych – gmina Olszanica
nie prowadzi takich mieszkań, na chwilę obecną nie było konieczności zapewnienia
takiej formy pomocy.
5. Pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu
z zakładu karnego – w 2019 roku udzielaliśmy pomocy z tego powodu – 2 osobom.
Ośrodek ma podpisane porozumienie z istniejącym na naszym terenie Zakładem
Karnym mówiące o podejmowaniu wspólnych działań w tym zakresie. Osoby
opuszczające zakłady karne będą obejmowane pomocą na zasadzie kontraktu
socjalnego, udzielana pomoc zmierzać będzie do osiągnięcia przez te osoby
samodzielności ekonomicznej, jak również do zaakceptowania tych osób przez
najbliższą rodzinę. Kierownik GOPS wraz z pracownikiem socjalnym
przeprowadza w ZK w Uhercach Min. raz na kwartał szkolenie dla osadzonych na
temat możliwości uzyskania pomocy po opuszczeniu zakładu karnego oraz
podejmowania działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji oraz
sposobów walki z „wykluczeniem społecznym”.
6. Działania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, obsługa
Zespołu Interdyscyplinarnego w Olszanicy – sprawozdanie z realizacji Gminnego
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Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w rodzinie w Gminie Olszanica za rok 2019.

Zespół Interdyscyplinarny w Olszanicy działa od 2011 roku. Realizuje zadania
wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a także z Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Gminie Olszanica przyjętego na lata 2016 – 2025 – uchwała Nr XVII/108/2016
Rady Gminy Olszanica z dnia 14 kwietnia 2016 r.
W 2019 Zespół odbył 20 posiedzeń, utworzył 10 grup roboczych oraz kontynuował
10 grup z roku poprzedniego do pracy indywidualnej z rodzinami dotkniętymi
przemocą. Łącznie odbyto 76 posiedzeń grup roboczych. Zanotowano 20 rodzin,
w których wystąpiło zjawisko przemocy w rodzinie, liczba osób poszkodowanych
45 w rozbiciu na: 19 kobiet, 13 mężczyzn, dzieci - 0. Liczba osób, co do których
wystąpiło podejrzenie stosowania przemocy – 42, tym 2 kobiety, 40 mężczyzn.
Na realizację zadań wynikających z programu, GOPS otrzymał z gminy kwotę
2.500 złotych, co zostało wydatkowane na:
- opłacenie rocznego abonamentu tzw. „telefonu zaufania” o numerze 601 303 144
w kwocie 120,07 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 1.846,51 zł.
7. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach
wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki
– gmina Olszanica nie posiada na swoim terenie takich domów. Osoby wymagające
pomocy w takiej formie kierowane są do domów pomocy społecznej w miarę
możliwości najbliższych ich miejscu zamieszkania (Moczary), osoby
z zaburzeniami psychicznymi – Folusz, Ruda Różaniecka, Sanok. W 2019 roku
z naszego terenu w domach pomocy społecznej przebywało 7 osób.
8. Współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy
oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji
o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach – ośrodek posiada podpisane
Porozumienie
z Powiatowym Urzędem Pracy w Lesku, którego celem jest
zapewnienie sprawnej wymiany informacji dotyczących osób bezrobotnych
i poszukujących pracy, zarejestrowanych w PUP – Lesko i korzystających
jednocześnie z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Olszanicy. Została uruchomiona Platforma dotyczącej informacji
dwukierunkowej wymiany danych dot. beneficjentów obszaru rynku pracy
i klientów pomocy społecznej. Wymiana tych informacji przebiega za pomocą
programu SEPI. Współpraca z PUP przebiega bardzo dobrze, co miesiąc
otrzymujemy informację o sytuacji na lokalnym rynku pracy.
9. Działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i osób
wykluczonych społecznie – zadania wykonane przez Ośrodek na potrzeby Centrum
Integracji Społecznej Gminy Olszanica w Stefkowej.
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Przeprowadzono 20 wywiady środowiskowe z osobami wnioskującymi
o uczestnictwo w CIS, wydano 20 opinii o tych osobach oraz 20 skierowań do CIS.
Ponadto GOPS w Olszanicy zgłasza uczestników CIS, którzy nie mają innych
tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego do ubezpieczenia zdrowotnego
i odprowadza za nich składki do ZUS – zgłoszono 12 osób na kwotę 6.966 złotych.
10. Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla
osób z zaburzeniami psychicznymi – gmina Olszanica nie posiada na własnym
terenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, od wielu lat korzysta w tym zakresie z miejsc w ŚDS w Lesku
przebywa tam 8 osób, do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Huzelach z terenu
Gminy Olszanica uczęszcza 9 osób.
Do Dziennego Domu Pomocy w Myczkowcach uczęszczało 18 osób, które
korzystały z opieki stacjonarnej, ponadto 15 osób korzystało z opieki tzw.
„mobilnej”, co oznacza, że opiekunki przyjeżdżały do domu miejsca zamieszkania
osoby wymagającej opieki.
11. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia,
posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom – nie przyznawaliśmy i nie
wypłacamy takich zasiłków.

 Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z
funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych,
świadczenia dobry start
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

Wydatki na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 348 rodzin wyniosły łącznie 972.386
złotych
Wydatki na świadczenia pielęgnacyjne dla 16 osób wyniosły 232.226 złotych
Wydatki za wypłatę zasiłków dla opiekunów osób starszych dla 5 osób wyniosły 37.200
złotych,
Wydatki na wypłatę specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 17 osób wyniosły 95.960
złotych,
Wydatki na świadczenia rodzicielskie dla 29 osób wyniosły 161.747 złotych,
Wydatki na opłacenie składek ZUS ( emerytalne i rentowe ) za osoby pobierające
świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów i specjalne zasiłki opiekuńcze łącznie 28
osób na kwotę 59.182 złotych,
Wydatki na opłacenie składek zdrowotnych za 11 osób wyniosły 7.345,44 złotych,
Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 14 osób wyniosły 65.100 złotych,
Wydatki na świadczenia wychowawcze Rodzina 500+ dla 715 dzieci – wzrost w stosunku
do 2018 r. o 179 dzieci (w tym 35 dzieci w ramach koordynacji) wyniosły 3.340.450
złotych.
Wydatki na świadczenie Dobry Start (300+) – wypłacono 496 świadczeń szkolnych na
kwotę 148.800 złotych
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W ramach prowadzonych działań wobec dłużników wyegzekwowano kwotę 6.128,20
złotych (na poczet spłaty funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej). Osiągnięto
wzrost skuteczności ściągalności zadłużenia ze względu na zmianę – zaostrzenie przepisów
prawa. Obecnie, dłużnik, który zalega z opłacaniem alimentów co najmniej 3 miesiące, a
dzieciom wypłacane jest świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego, jest zgłaszany z urzędu
do Prokuratury z podejrzeniem możliwości popełnienia przestępstwa. Grozi mu za ten czyn
grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 Realizacja KARTY DUŻEJ RODZINY
W 2019 roku dla 112 rodzin wydano 294 Kart Dużej Rodziny o zasięgu ogólnokrajowym. Przy
wydawaniu tych kart, każda rodzina otrzymała druk wniosku o wydanie Wojewódzkiej Karty Dużej
Rodziny, której dystrybucją zajmuje się Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. Przy
odbiorze Kart, osoby zainteresowane są informowane o stronach internetowych, które zawierają
informacje na temat Kart Dużej Rodziny oraz wykazu instytucji respektujących te karty. Strony te to:
:rodzina.gov.pl, www.mpips.gov.pl, www.empatia.mpips.gov.pl
Z tytułu realizacji programu KDR, GOPS otrzymał dotację w kwocie: 737,37 złotych, co zostało
wydatkowane na zakup materiałów biurowych.

 Realizacja zadań z zakresu ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej, zadań określonych
w Gminnym Programie Wspierania Rodziny za 2018 r.
oraz potrzeby związane z realizacją tych zadań.
Jak wspomniano wyżej, Rada Gminy Olszanica swoją uchwałą Nr XX/129/2012 powierzyła
Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Olszanicy realizację zadania administracji publicznej w
zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Gmina Olszanica posiada i realizuje Gminny
Program Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020 przyjęty uchwałą Nr XXXV III/256/2018 Rady
Gminy Olszanica z dnia 30 stycznia 2018r.
W budżecie gminy po stronie zadań własnych na realizację zadań wynikających z w/ustawy w 2018
roku zaplanowano kwoty:
1/ „Wspieranie rodziny” - 27.000,00 zł.
Z uwagi na brak zgody niektórych rodzin, które mogłyby się kwalifikować do wsparcia przez asystenta
rodziny a także brak osób chętnych do pracy w charakterze asystenta rodziny – pomoc w tym zakresie
jest bardzo ograniczona. Tylko 1 rodzina przez 1 miesiąc korzystała z takiego wsparcia. Koszt to 396,00
złotych.
W ramach zadania „ Wspieranie rodzin” można również finansować tworzenie i działanie rodzin
wspierających. Na terenie naszej Gminy takie rodziny nie zostały ustanowione, pomimo iż ośrodek
poszukuje rodzin chętnych do pełnienia funkcji rodziny wspierającej, nie znaleziono chętnych.
2/ „Rodziny zastępcze” - Pan 9000 złotych, wydatkowano 6.312 złotych
W rozdziale „Rodziny zastępcze” mieści się m.in. ponoszenie części wydatków związanych z pobytem
dziecka w pieczy zastępczej. Zgodnie z art. 191 ust. 9 i 10 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej Gmina Olszanica jest zobowiązana ponosić część kosztów umieszczenia dzieci, których
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miejscem zamieszkania przed umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej była Gmina
Olszanica. Są to wysokości:
10 % wydatków w pierwszym roku pobytu w pieczy zastępczej,
30 % wydatków w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
50 % wydatków w trzecim i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
Za dziecko przebywające w pieczy zastępczej uznaje się także osobę pełnoletnią, która osiągnęła
pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, może przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej,
rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowawczej, za zgodą odpowiednio rodziny
zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo- -wychowawczej,
nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia, jeżeli: 1) uczy się:
a) w szkole,
c) w uczelni,
d) u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego lub
2) legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się:
a) w szkole,
c) w uczelni,
d) na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia,
e) u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.
W 2016 roku Gmina Olszanica zawarła Porozumienie Nr PR.422.1.2016 z Powiatem Leskim, w którym
zobowiązała się do ponoszenia wydatków w wysokościach jak wyżej 1 dziecka umieszczonego
w rodzinie zastępczej niezawodowej od dnia 10.02.2016 r. Wysokość świadczenia na pokrycie kosztów
utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej wynosi 1.000 złotych, zatem w pierwszym roku pobytu
Gmina Olszanica płacić będzie Powiatowi Leskiemu po 100 zł miesięcznie, w drugim roku pobytu
odpowiednio 300,00 zł miesięcznie, a w trzecim i następnych latach po 500,00 zł miesięcznie.
Narzucony ustawą wzrost procentowy ponoszenia wydatków, powoduje, że potrzeby finansowe w tym
rozdziale wzrosły i za cały rok wyniosły – 6.312 złotych.
Powyższe zadania mieszczą się w Gminnym Programie Wspierania Rodzin na lata 2018 – 2020.
W 2019 roku GOPS w Olszanicy przy współpracy z innymi podmiotami sukcesywnie realizował
pozostałe założenia tego programu. M. in. diagnozował i analizował środowiska rodzinne poprzez
przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, które bardzo często kończyły się wnioskami o stosowną
pomoc w celu zabezpieczenia podstawowych potrzeb bytowych dzieci i rodzin w ramach ustawy
o pomocy społecznej oraz rządowych programów osłonowych. Realizowano wszystkie zadania
wynikające z ustawy o: świadczeniach rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
o wypłacie zasiłku dla opiekunów, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci „rodzina 500+”,
z rozporządzenia o programie „Dobry start” 300+.
Pracownicy socjalni prowadzili pracę socjalną polegającą na rozpoznaniu deficytów
w zakresie
pełnienia ról rodzicielskich, zaniedbań względem dzieci oraz ocenie sytuacji dziecka w rodzinie,
środowisku szkolnym, rówieśniczym. W ramach pracy socjalnej organizowano konsultacje ze
specjalistami w celu sprecyzowania czynników powodujących dysfunkcyjność rodziny. Systematycznie
monitorowano rodziny zagrożone kryzysem, szczególnie rodziny objęte pracą Zespołu
Interdyscyplinarnego zagrożone zjawiskiem przemocy domowej, podejmowano czynności w ramach
procedury Niebieska Karta.
GOPS w Olszanicy przejął realizację stypendiów i zasiłków szkolnych – wydatkowano kwotę 88.332,22
złotych z tego 79.498,89 zł to dotacja, a 8.833,33 złotych to wkład własny gminy. Środki te
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wydatkowano na wypłatę stypendiów szkolnych dla 56 dzieci na kwotę 88.332,22 zł, zasiłków
szkolnych nie wypłacano.
Współpracowano z Policją, szkołami, placówkami służby zdrowia, sądami, Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizacjami
pozarządowymi i prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy ( PCK, kluby
sportowe ). W ramach środków pochodzących z GKRPA organizowano alternatywne formy spędzania
wolnego czasu., sfinansowano wypoczynek letni dla 10 dzieci, na kwotę 10.000 zł, opłacano wyjazdy
dzieci na basen w ramach programu „ Umiem pływać” współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu
i Turystyki, zgodnie z którym 58 % kosztu tj. kwota 10.000 złotych to środki pochodzące z budżetu
gminy a pozostałe 42 % kosztu pokryło Ministerstwo. Na podobnych zasadach sfinansowano naukę
jazdy na nartach dla 40 uczniów na kwotę 9.200 złotych z budżetu gminy, co stanowiło 50 % kosztu.
Dla dzieci zorganizowano Dzień Dziecka, imprezy tematyczne z okazji świąt oraz zakupiono nagrody
w przeprowadzonych konkursach na kwotę 7.541,60 złotych, zorganizowano i opłacono imprezę
integracyjną ‘Dzień Seniora” na kwotę 4000 złotych, dofinansowano imprezę integracyjną Związku
Niewidomych na kwotę 1800 złotych „Biała Laska”, dofinansowano rekolekcje i wycieczki szkolne na
kwotę 800 złotych, dofinansowano działalność Szkolnego Klubu Sportowego w Uhercach Mineralnych
na kwotę 600 złotych. Sfinansowano Program „Trzeźwy Umysł” – 1.230 złotych.
Urząd Gminy Olszanica wspierał lokalne programy oraz inicjatywy na rzecz rodziny, kreował
i upowszechniał pozytywne wzorce funkcjonowania rodziny, realizował rządowe programy osłonowe
tj.
wypłacał dodatki mieszkaniowe – dla 8 rodzin, 78 dodatków na kwotę 8.673 zł,
wypłacał dodatki energetyczne – dla 7 rodzin, 60 dodatków na kwotę 1.208 zł.

 Program
Profilaktyki
i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 2019 r. przyjęto uchwałą
V/41/2019 Rady Gminy Olszanica z dnia 21
lutego 2019 roku.
Głównym celem programu było ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych wynikających
z nadużywania napojów alkoholowych oraz innych środków psychoaktywnych poprzez motywowanie
osób z problemem alkoholowym do podjęcia leczenia odwykowego, ograniczenie zaburzeń życia
rodzinnego, w tym szkód zdrowotnych i rozwojowych dzieci wychowujących się w rodzinie
z problemem alkoholowym, wdrażanie procedury zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego,
realizacja programów profilaktycznych, organizacja letniego wypoczynku dla dzieci, sięgania po inne
substancje psychoaktywne, edukacja młodzieży szkolnej w ramach szkolnych programów
profilaktycznych, organizacja zajęć pozalekcyjnych, w tym sportowych oraz kształtowanie lokalnej
polityki rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez ustalenie maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w gminie, ustalenie zasad usytuowania miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych. Problem alkoholowy nadal jest ukrywany przez ludzi żyjących
w otoczeniu osoby nadużywającej alkoholu. Ujawnia się w sytuacji kiedy zachodzi konflikt z prawem
(przemoc domowa). Wnioski o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego wpływają z Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszanicy, Policji głównie wskutek przeprowadzanych interwencji
domowych, wywołanych przez pijanego domownika, stosującego przemoc. Zgłaszalność osób
wzywanych na posiedzenie Komisji stanowi 42% ogółu zaproszonych osób.
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Na badania przez biegłych skierowano 10 osób, 2 osoby wyraziły chęć leczenia stacjonarnego,
a 4 osoby dobrowolnego, 2 wnioski skierowano do Sądu Rejonowego o leczenie odwykowe zamknięte,
1 osoba podpisała krucjatę trzeźwościową.

 Ochrona zdrowia
Ochrona zdrowia w gminie realizowana jest w budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Olszanicy.
W obiekcie pracuje 2 lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, 1 lekarz stomatolog i medyczny personel
pomocniczy, funkcjonuje też gabinet rehabilitacji oraz apteka. Budynek jest własnością gminy. Został
wybudowany na początku lat 80- tych i jest w znacznym stopniu wyeksploatowany. Zaopatrzenie w leki
gotowe umożliwiają pacjentom istniejące 2 prywatne apteki w Olszanicy.

 Bezpieczeństwo Gminy w tym zdarzenia drogowe
W 2019 roku na terenie Gminy Olszanica odnotowano __ przestępstw.
Poniższa tabela prezentuje przestępstwa z tzw. 7 kategorii przestępstw w rozbiciu na miesiące.

Gmina
Olszanica

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Razem

0

1

1

1

0

1

1

0

0

0

1

2

8

W 2019 roku na terenie Gminy Olszanica wystąpiło – __ zdarzeń drogowych, poniższy wykres
prezentuje zdarzenia drogowe z podziałem na zdarzenia, wypadki oraz kolizje;

Podział zdarzeń drogowych
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Głównymi przyczynami zdarzeń drogowych było niedostosowanie prędkości do warunków
ruchu, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu oraz nie zachowanie bezpiecznej odległości od pojazdu
poprzedzającego. Niepojącym zjawiskiem utrzymującym się od kilku lat jest brawura na drodze,
dotyczy to głównie osób młodych.
Bieżące informacje na temat poziomu poczucia bezpieczeństwa, oparte na opiniach
społeczności lokalnych. Jednym z narzędzi informatycznych określających poziom bezpieczeństwa jest
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Każdy obywatel mający dostęp do Internetu może zaznaczyć
na mapie miejsce oraz rodzaj zagrożenia, jakie tam występuje. Katalog zagrożeń obejmuje wykroczenia
określane jako uciążliwe społecznie między innymi spożywanie alkoholu w miejscach publicznych,
nieprawidłowe parkowanie, przekraczanie dozwolonej prędkości itp. Każde zgłoszenie umieszczone na
mapie podlega weryfikacji celem stwierdzenia czy ono występuje, a w przypadku potwierdzenia
zgłoszenia podejmowane są odpowiednie działania w celu wyeliminowania zagrożenia.
W 2019 roku w ramach działalności profilaktycznej były organizowane między innymi
spotkania ze społeczeństwem w ramach cyklu debat społecznych zatytułowanych „Porozmawiajmy
o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Pozwoliły one na zdiagnozowanie, w oparciu o dane
uzyskane z Krajowej May Zagrożeń Bezpieczeństwa, aktualnych zagrożeń, ustalenie oczekiwań
społecznych i zaplanowanie działań zapobiegawczych, adekwatnych do problemów najbardziej
dokuczliwych dla mieszkańców powiatu leskiego. Organizowano również spotkania z nauczycielami,
rodzicami i młodzieżą w szkołach na tematy związane z przestępczością, demoralizacją nieletnich,
odpowiedzialnością za popełniane czyny zabronione, zasadami bezpiecznego zachowania się,
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, itp. Ponadto zostały przeprowadzone kontrole sklepów i lokali
gastronomicznych pod kątem ujawniania przypadków sprzedaży lub podawania alkoholu nieletnim oraz
akcje mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach m. in. „Prędkość’, „Trzeźwy Poranek”,
„Bezpieczny weekend” i inne.
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