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egzemplarz bezpłatny

Szanowni Państwo
Mija pierwszy rok od wyborów samorządowych. W związku z powyższym pozwalamy sobie
przesłać na Państwa ręce Biuletyn Informacyjny będący w głównej mierze sprawozdaniem
z dotychczasowej działalności Rady Gminy Olszanica oraz wójta. Czujemy się zobowiązani
do tego, aby przedstawić Państwu pełne informacje dotyczące sytuacji finansowej Naszej Gminy oraz
najistotniejszych decyzji podejmowanych w mijającym roku. Jesteśmy przekonani,
że rzetelne przekazywanie Państwu okresowych sprawozdań z naszej działalności stanie
się dobrym zwyczajem, pozwalającym na budowanie w Naszej Gminie aktywnego i jeszcze bardziej
zaangażowanego w sprawy swojej „małej ojczyzny” społeczeństwa obywatelskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Olszanica
Tadeusz Darosz

Wójt Gminy Olszanica
Krzysztof Zapała

BILANS OTWARCIA
–czyli jak było w 2006 roku ?
Rozpoczynając prace w obecnej
kadencji samorządu, dokonaliśmy
na początku gruntownej analizy
dotyczącej kosztów funkcjonowania
Naszej Gminy we wszystkich
jej sferach działalności oraz analizy
przyczyn jej zadłużenia. Wnioski
nie nastrajały optymistycznie, tym bardziej, że zadłużenie
miało niestety głównie charakter konsumpcyjny.
Oznaczało to, iż kredyty zaciągane były na bieżące
funkcjonowanie Gminy, a nie na wydatki inwestycyjne.
Przykrym potwierdzeniem trafności naszej diagnozy był
ranking zadłużenia gmin opracowany i opublikowany
przez ogólnopolskie Pismo Samorządu Terytorialnego
„WSPÓLNOTA” z dn. 17 lutego 2007 roku. Spośród
wszystkich gmin wiejskich w Polsce, Olszanica zajęła
niechlubne pierwsze miejsce.
W związku z tak trudną sytuacją, zmuszeni byliśmy podjąć
radykalne decyzje zmierzające do ustabilizowania sytuacji
finansowej Naszej Gminy. W pełni zdawaliśmy sobie
sprawę z tego, że podjęte działania wzbudzą w wielu
środowiskach niezadowolenie i będą bardzo niepopularne.
Wiedzieliśmy jednak doskonale, że brak zdecydowanych
kroków w kierunku naprawy sytuacji, będzie rozwiązaniem
jeszcze gorszym i doprowadzi w najbliższych latach
Gminę Olszanica na skraj bankructwa. Do tego jednak
nie mogliśmy dopuścić. Został opracowany i wdrożony
do realizacji program oszczędnościowy i naprawczy,
a jego założenia, poprzedzone wnikliwą analizą, dotyczyły
w głównej mierze:
 Ograniczenia kosztów w administracji
 Racjonalizacji sieci szkół na terenie gminy
 Zmniejszenia zadłużenia i zaciąganych kredytów
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CZY WPROWADZONE W GMINIE REFORMY MIAŁY SENS ?
Podstawowe pytania które cisną wprost na usta w kontekście przeprowadzonych
w bieżącym roku zmian brzmią:
- czy wprowadzone reformy miały sens ?
- czy warto było przeprowadzać tak drastyczne zmiany ?
- czy nie była to przysłowiowa „burza w szklance wody” ?
Odpowiedzi na tak postawione pytania najlepiej
i najwiarygodniej udzielą liczby. Przedstawione poniżej dane dotyczą
jedynie trzech najważniejszych elementów związanych z aktualną sytuacją
finansową Naszej Gminy. Analiza wykonania budżetu za 2007 rok pozwala już jednak
na stwierdzenie, że główny cel jaki postawiliśmy sobie na początku tego roku został osiągnięty.
Bieżące koszty funkcjonowania zostały zredukowane na tyle, że sytuacja finansowa Gminy Olszanica została
w pełni opanowana, choć w tym zakresie jest jeszcze wiele do zrobienia. Przerwana została spirala zadłużenia i przychodzi
czas na to, aby poważnie myśleć o rozwoju.

WYDATKI NA OŚWIATĘ POCHODZĄCE Z DOCHODÓW WŁASNYCH GMINY
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ZADŁUŻENIE GMINY I KREDYTY ZACIĄGANE W KOLEJNYCH LATACH
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BIEŻĄCE REMONTY
I MODERNIZACJE
Mimo trudnej sytuacji finansowej, w mijającym roku
staraliśmy się wspólnie z sołtysami, członkami rad
sołeckich oraz mieszkańcami, w miarę posiadanych
środków finansowych poprawić stan infrastruktury
technicznej w poszczególnych sołectwach.
Poniżej
przedstawiamy
zadania
modernizacyjne
wykonane w minionym roku w podziale na sołectwa:
Olszanica
- wykonanie chodnika od szkoły do przystanku
przy drodze krajowej
- bieżący remont dróg gminnych
- wykonanie chodnika koło ZOZ
- uporządkowanie terenu koło stadionu
- zlecenie opracowania dokumentacji technicznej
drogi gminnej nr 118324
- remont i modernizacja ujęcia wody
- zlecenie opracowania projektu technicznego
kaplicy cmentarnej
- remont kładek na rzece Olszanka
Orelec
- zakup przystanku autobusowego oraz poprawa
stanu technicznego pozostałych przystanków
- bieżący remont dróg gminnych, montaż lamp
- wykonanie studni głębinowej przy budynku
szkoły, rozbiórka starego obiektu przy szkole
- remont świetlicy, wymiana instalacji elektrycznej
- wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia
przy drodze wojewódzkiej
Paszowa
- remont drogi gminnej –łącznie ok. 1 km w tym
500 m asfaltowej z pozyskanych środków na
usuwania skutków powodzi
pozyskanie środków z UE na remont świetlicy
wiejskiej, zakończenie robót maj 2008
Rudenka
- remont, modernizacja drogi gminnej ok. 500 m
- zakup 3 przystanków autobusowych
- bieżący remont dróg gminnych
- częściowa modernizacja pomieszczeń OSP
Stefkowa
- bieżący remont dróg gminnych
- montaż lamp przy drodze krajowej oraz montaż
lamp przy drodze gminnej
- wykonanie dokumentacji technicznej chodnika
przy drodze krajowej (I etap)
- zakup siłowni do świetlicy
Uherce Mineralne
- wykonanie części elewacji na budynku WDK
oraz remontu wewnątrz
- bieżący remont dróg gminnych
- dofinansowanie remontu kościoła
- zlecenie opracowania dokumentacji technicznej
drogi gminnej nr 118318
- poprawa stanu technicznego byłego przedszkola
- zlecenie opracowania dokumentacji technicznej
sali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych

Wańkowa
- wykup działki pod poszerzenie cmentarza
- wykonanie drogi dojazdowej do cmentarza
- wykonanie parkingu koło cmentarza
- oświetlenie uliczne - uzupełniono 5 lamp
- remont kładek i mostu, wykonanie brodu
- remont dróg dojazdowych do pól
- remont kotłowni w świetlicy wiejskiej
- wykonanie studni głębinowej oraz modernizacja
ujęcia wody dla mieszkańców bloku
- zakup przystanku autobusowego
- cząstkowy remont dróg gminnych :
Zwierzyń
- wykonanie brodu przejazdowego przez rzekę San
- remont drogi gminnej – łącznie 300 m (asfalt)
- udrożnienie rowów przy drodze do źródełka
- poprawa stanu technicznego parkingu obok
kościoła
Zdajemy sobie sprawę z tego, że Państwa oczekiwania
i uzasadnione potrzeby są znacznie większe, ale zakres
zadań w mijającym roku dopasowaliśmy do możliwości
finansowych gminy. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach
będzie pod tym względem już tylko lepiej.

ŚRODKI FINANSOWE POZYSKANE
DO GMINY „Z ZEWNĄTRZ”
W mijającym roku na realizację
części zadań pozyskaliśmy tzw.
zewnętrzne środki finansowe.
Dzięki temu zrealizowane
zostały, lub są fazie realizacji
następujące projekty:
Środki na remont dróg gminnych w Paszowej pozyskane
dzięki osobistemu zaangażowaniu posła na Sejm RP
Pana Stanisława Zająca oraz radnego powiatowego Pana
Bolesława Michalika
120.000zł
„Szkolne marzenia” projekt realizowany dzięki środkom
z Podkarpackiego Kuratorium Oświaty ( m. in. zajęcia
pozalekcyjne oraz nauka pływania na basenie ). „Sercem”
i twórczynią projektu jest Pani Alicja Gruza z-ca dyr. ZSP
w Uhercach Mineralnych
50.000zł
Kompleksowa modernizacja ujęcia wody w Wańkowej
wraz z wykonaniem studni głębinowej. Środki z Agencji
Nieruchomości Rolnych
48.000zł
Sektorowy Program Operacyjny OW. Kompleksowa
modernizacja
świetlicy
wiejskiej
w
Paszowej
Środki UE
57.424zł
Drogi krajowe. Partycypacja w budowie chodnika – koszty
materiałów i kostki brukowej
32.679zł
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych – remont dróg
dojazdowych do pól
21.000zł
Srodki z UW Rzeszów na remont urzędu
12.441zł
Środki na wyposażenie świetlic szkolnych
22.000zł
Środki z PFRON „Uczeń na wsi”
24.497zł
RAZEM:
388.041zł
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ZGODA KTÓRA BUDUJE

Należy podkreślić fakt
bardzo
dobrej
współpracy
radnych
Rady Gminy z wójtem.
Już
w
kilka
tygodni
po wyborach okazało się, że wszelkie
podziały, przedwyborcze animozje i wyborcze echa
przeszły bezpowrotnie do historii i nie będą miały
najmniejszego znaczenia. Decyzja była jednoznaczna.
Sytuacja Gminy Olszanica jest na tyle trudna, że nie może
być miejsca na podziały, antagonizmy i niepotrzebne
kłótnie. Nie oznacza to jednak, że radni wraz z wójtem
tworzą towarzystwo wzajemnej adoracji, bezmyślnie sobie
przytakujące w każdej sprawie. Wręcz przeciwnie.
Niejednokrotnie dochodzi do różnicy zdań, poglądów
i opinii. Burzliwe nieraz dyskusje na posiedzeniach komisji
Rady prowadzą jednak zawsze w jednym kierunku.
W kierunku rozwiązywania problemów, a nie
ich tworzenia. Bez podziałów na „my” i „oni”.
Jest to jeden z fundamentów na których chcemy budować
przyszłość naszej gminy. Miniony rok pokazał, że jest
to fundament bardzo trwały i zrobimy wszystko, aby tak
było w kolejnych latach. Samorząd przypomina trochę grę
drużynową, wygrywa zwykle ten, kto ma dobrze
rozumiejący się, zintegrowany i zaangażowany zespół.

GMINA OLSZANICA W SIECI
Nowa strona internetowa Naszej
Gminy jest już prawie gotowa.
Do połowy stycznia 2008r. planujemy
zakończyć prace testowe i redakcyjne.
Bardzo prosimy wszystkich Państwa
o uwagi, propozycje oraz pomysły dotyczące jej
zawartości i kształtu. Bardzo zależy nam na tym, aby
była ona jak najlepszą wizytówką naszej „małej
ojczyzny”. Państwa udział w jej współredagowaniu
będzie niezwykle cenny. Twórcą strony jest wirtualny
wirtuoz Pan Jacek Hryców, a osobą odpowiedzialną
za zamieszczane treści i redakcję jest Pan Marek Sokół.

www.olszanica.pl
czeka na Państwa uwagi i propozycje

W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE
 W roku 2008, w Gminie Olszanica obowiązywać
będą
nie
zmienione
stawki
podatków.
Wraz z wójtem Rada Gminy zdecydowała
o nie podnoszeniu w/w stawek.
 Znacznym podwyżkom ulegną natomiast opłaty za
odbiór odpadów komunalnych. Ma to bezpośredni
związek z podwyżkami wynikającymi z ustaw
i rozporządzeń. Decyzja w tej sprawie zapadnie
na styczniowej Sesji Rady Gminy.
 Plany i zamierzenia dotyczące przyszłego roku
przedstawimy Państwu dopiero po uchwaleniu
budżetu gminy na rok 2008. Mamy nadzieję,
że nastąpi to już na najbliższej sesji w dniu
28.12.2007r.
 W związku z bardzo ograniczoną ilością miejsca
w niniejszym biuletynie, przedstawiliśmy tylko
niektóre zagadnienia. Wielu ważnych spraw nie
poruszyliśmy wcale. Nie wynika to bynajmniej
z chęci przemilczania tematów trudnych lub próby
„zamiatania ich pod dywan”. Powrócimy do tych
kwestii i podejmiemy je w kolejnych numerach
biuletynu.
 Zdajemy sobie sprawę z tego, ilu problemów nie
udało nam się jeszcze rozwiązać, ilu ważnych spraw
załatwić. To był jednak naprawdę trudny rok.
Przeprowadzone reformy przyniosły doskonały efekt
finansowy, dzisiaj z pełną odpowiedzialnością można
stwierdzić, że Gmina Olszanica wychodzi na prostą.
Ale koszty społeczne tych, naprawdę koniecznych
zmian są także bardzo duże. Mamy tego pełną
świadomość. Licząc na Państwa zrozumienie,
pozostajemy otwarci na wszelkie uwagi, sugestie
i propozycje.
 Aby
uniknąć
jakichkolwiek
kontrowersji
informujemy,
że
koszt
wydruku
wraz
z dostarczeniem niniejszego biuletynu do Państwa
wynosi zaledwie 0,17zł/szt.

Wesołych Świąt!!!
Zdrowych, spokojnych i prawdziwie radosnych
Świąt Bożego Narodzenia oraz wiele szczęśliwych chwil
w nadchodzącym Nowym Roku 2008
Mieszkańcom i Gościom Gminy Olszanica
życzą:
Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Darosz
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Wójt Gminy

Krzysztof Zapała
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