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Szanowni Państwo, 

Przedstawiam Raport o stanie gminy Ustrzyki Dolne 

za rok 2018, opracowany zgodnie z wprowadzoną  

w ubiegłym roku nowelizacją ustawy o samorządzie 

gminnym. Nowe przepisy zobowiązują Burmistrza, by 

co roku, do 31 maja, przedstawił Radzie Miejskiej 

sprawozdanie ze swojej działalności. 

Raport podsumowuje działalność samorządu gminnego za rok poprzedni. Zakres 

opracowanego dokumentu obejmuje przede wszystkim realizację polityk, programów, 

strategii oraz uchwał Rady Miejskiej. 

Jestem przekonany, że informacje zawarte w raporcie posłużą mieszkańcom Ustrzyk 

Dolnych do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu i staną się 

podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości naszego miasta i gminy. 

Burmistrz Ustrzyk Dolnych 

       Bartosz Romowicz 

 

 

 

Ustrzyki Dolne, 31 maja 2019 r. 
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I. Wstęp 

Zgodnie z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, 

Burmistrz co roku do 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie gminy. 

Raport podsumowuje działalność samorządu gminnego w roku poprzednim. Zakres 

opracowanego dokumentu obejmuje przede wszystkim realizację polityk, programów, 

strategii, uchwał rady miejskiej i budżetu obywatelskiego za rok 2018. Informacje 

zawarte w niniejszym dokumencie posłużą mieszkańcom Gminy Ustrzyki Dolne do 

zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu lokalnego, a także staną się 

podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości miasta.  

Ustrzyki Dolne to gmina miejsko-wiejska, położona w południowo-wschodniej 

Polsce, w województwie Podkarpackim. Gmina zajmuje powierzchnię 477,7 km2 i leży  

na skrzyżowaniu ważnych dróg komunikacyjnych: drogi wojewódzkiej nr 896  

tzw. Wielkiej Pętli Bieszczadzkiej oraz drogi krajowej nr 84 wiodącej z Sanoka do 

granicy Państwa.  

Ustrzyki Dolne mają czyste środowisko naturalne, a wszystkie tereny zielone – 

lasy, zadrzewienia, parki, skwery i użytki rolne – zajmują obszar ok. 455 km2. Gmina 

Ustrzyki Dolne, otoczona jest górami i obdarzona sprzyjającym klimatem, oferuje 

doskonałe warunki do uprawiania narciarstwa biegowego i zjazdowego. Dzięki dobrze 

utrzymanym stokom narciarskim, położonym na pobliskich wzgórzach (Gromadzyń, 

Laworta, Mały Król) miasto zyskało status zimowej stolicy Podkarpacia. Oprócz tego 

wyciągi narciarskie znajdują się także w Arłamowie. Trasy narciarstwa biegowego  

w Ustrzykach cieszą się opinią jednych z najlepszych w Polsce. Otrzymały certyfikat 

Międzynarodowej Federacji Narciarskiej. Obiekty sportowe w Ustrzykach Dolnych 

obejmują: nowoczesną halę sportową, kompleks sportowo-rekreacyjny składający się 

z nowoczesnych krytych i odkrytych basenów z plażą oraz szereg wielofunkcyjnych 

boisk sportowych (kort tenisowy, boisko do koszykówki, siatkówki, siatkówki plażowej), 

kompleks sportowo-rekreacyjny w Parku pod Dębami, w tym plac zabaw, centrum 

fitness na świeżym powietrzu i tor do pumptracku.  

Walorem regionu jest jego historia oraz dziedzictwo kulturowe, które znajduje 

odzwierciedlenie w zachowanych obiektach architektury sakralnej oraz innych 

zabytkach. Historycznie tereny te zamieszkiwane były przez ludność nie tylko polską, 

ale także ukraińską, grecką, żydowską i niemiecką. Miejscem skupiającym 

wspomnienia, dokumenty, eksponaty z tamtych czasów jest znajdująca się  

w Ustrzykach Dolnych Izba Regionalna.  

Dowodem na funkcjonowanie wielu kultur i religii są m.in. rozsiane po okolicznych 

miejscowościach drewniane cerkwie greckokatolickie oraz pozostałości po 

przycerkiewnych cmentarzach. Ciekawostką jest fakt, że oprócz Cerkwi pw. Zaśnięcia 

Matki Bożej w Ustrzykach Dolnych oraz nieużytkowanej świątyni w Liskowatem, 

wszystkie pełnią funkcję kościołów rzymskokatolickich. Natomiast do pozostałości po 

niemieckich osadnikach prowadzi Szlak Kolonizacji Józefińskiej, biegnący z Ustrzyk 

Dolnych przez Bandrów Narodowy, Stebnik, Krościenko oraz Brzegi Dolne. Ponadto 

na terenie miasta znajduje się kirkut z zachowanymi macewami, z którego roztacza 
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się widok na budynek dawnej synagogi, będący obecnie Powiatową i Miejską 

Biblioteką Publiczną. Unikatowym zabytkiem w stylu barokowym, pochodzącym  

z 1740 roku jest Sanktuarium Matki Bożej Bieszczadzkiej w Jasieniu z repliką ikony 

Matki Bożej Rudeckiej. 

Niewątpliwym atutem gminy jest odpowiednio przygotowana baza noclegowa, 

gastronomiczna oraz pobliskie przejście graniczne z Ukrainą w miejscowości 

Krościenko. Ponadto warto wiedzieć, że Gmina Ustrzyki Dolne obejmuje następujące 

miejscowości: Arłamów, Bandrów Narodowy, Brelików, Brzegi Dolne, Daszówka, 

Dźwiniacz Dolny, Grąziowa, Hoszowczyk, Hoszów, Jałowe, Jamna Dolna, Jamna 

Górna, Jureczkowa, Krościenko, Kwaszenina, Leszczowate, Liskowate, Łobozew 

Dolny, Łobozew Górny, Łodyna, Moczary, Nowosielce Kozickie, Równia, Ropienka, 

Sokole, Serednica, Stańkowa, Stebnik, Teleśnica Oszwarowa, Teleśnica Sanna, 

Trójca, Trzcianiec, Ustjanowa Dolna, Ustjanowa Górna, Wojtkowa, Wojtkówka, Wola 

Romanowa, Zadwórze, Zawadka. 

II. Informacje ogólne 

2.1 Ogólna charakterystyka gminy  

Ustrzyki Dolne pod względem administracyjnym są gminą miejsko-wiejską, 

wchodzącą w skład powiatu bieszczadzkiego, położoną w południowo-wschodniej 

części województwa podkarpackiego. Gmina sąsiaduje: od wschodu z granicą 

Państwa, od północy z gminami Bircza i Fredropol, od południa z gminą Czarna  

i od zachodu z gminami Olszanica i Solina. Gmina Ustrzyki Dolne składa się  

z kilkudziesięciu sołectw, dosyć luźno powiązanych ze sobą siecią komunikacyjną. 

Rozległy obszar gminy pozwala na zachowanie stosunkowo niskiej gęstości 

zaludnienia. Gmina położona jest w zlewni Strwiąża - dopływu Dniestru i Wiaru, który 

z kolei jest dopływem Sanu. Można zatem zauważyć wyraźny podział, mianowicie 

południowo - wschodnia część gminy należy do zlewiska Morza Czarnego, pozostały 

fragment - do zlewiska Morza Bałtyckiego. 

Gmina Ustrzyki Dolne położona wśród istniejących obszarów europejskiej sieci 

NATURA 2000. Na terenie gminy wyznaczono następujące obszary: 

• Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków: Góry Słonne kod obszaru PLB180003 

obejmujący 32.535,6 ha; 

• Pogórze Przemyskie kod obszaru PLB180001 obejmujący 1,4 ha; 

• Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk: Góry Słonne PLH180013 obszar podobny jak  

w dyrektywie ptasiej,  

• Moczary PLH180026 o powierzchni 1181.8 ha. Obszar obejmuje północne zbocza 

wzniesień: Żuków (868 m n.p.m.), Na Buczkach (796 m n.p.m.), Górę Kiczerki  

(626 m n.p.m.) oraz górną część dolin potoków: Królówka i bezimiennego dopływu 

Mszańca. Ostoja należy do gruntów wsi Bandrów, od strony zachodniej graniczy  

z łąkami wsi Moczary, od strony wschodniej przylega do granicy Państwa.  
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Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk: Góry Słonne PLH180013 obszar podobny 

jak w dyrektywie ptasiej, Moczary PLH180026 o powierzchni 1181.8 ha. Obszar 

obejmuje północne zbocza wzniesień: Żuków (868 m n.p.m.), Na Buczkach  

(796 m n.p.m.), Górę Kiczerki (626 m n.p.m.) oraz górną część dolin potoków: 

Królówka i bezimiennego dopływu Mszańca. Ostoja należy do gruntów wsi Bandrów, 

od strony zachodniej graniczy z łąkami wsi Moczary, od strony wschodniej przylega do 

granicy Państwa. Dla rozwoju gminy ważne jest wykorzystanie walorów wynikających 

z położenia, dogodnych powiązań komunikacyjnych oraz stworzenie warunków 

zamieszkania konkurencyjnych – w stosunku do obszaru sąsiednich gmin – o równie 

atrakcyjnym sąsiedztwie obszarów naturalnych, a lepszej dostępności do usług.  

Na koniec 2018 roku w gminie Ustrzyki Dolne zameldowanych było 17 395 osób,  

w tym 51% kobiet. Poniższe tabele przedstawiają bardziej szczegółowe dane. 

Zameldowania osób na pobyt stały w Gminie USTRZYKI DOLNE w 2018 roku 

Liczba osób 

zameldowanych 

 z innej gminy 

Liczba osób, które 

ponownie 

zameldowały się  

w Ustrzykach 

Dolnych (powrót 

do Ustrzyk 

Dolnych) 

Liczba dzieci 

urodzonych  

i zameldowanych  

Liczba osób, które 

zmieniły miejsce 

zameldowania  

w obrębie gminy 

Ustrzyki Dolne 

104 25 146 218 

RAZEM: 493  

Wymeldowania z pobytu stałego z Gminy USTRZYKI DOLNE w 2018 roku 

Liczba osób wymeldowanych  Liczba osób zmarłych  

134 164 

RAZEM: 298 

Stan ludności – porównanie lat 2017 - 2018 

Rok 

Liczba ludności na 31.12. 

zameldowanych w gminie 

Ustrzyki Dolne 

Urodzenia 

dzieci, które są 

zameldowane  

w gminie 

Ustrzyki Dolne 

Zgony osób 

ostatnio 

zameldowanych  

w gminie Ustrzyki 

Dolne 
pobyt stały 

pobyt 

czasowy 

2017 17529 380 150 165 

2018 17395 379 146 164 
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Statystyka ludności wg płci na koniec 2018 roku 

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem 

0-2 216 235 451 

3 98 89 187 

4-5 153 167 320 

6 78 86 164 

7 90 82 172 

8-12 480 447 927 

13-15 268 250 518 

16-17 159 182 341 

18 102 81 183 

19-65 5839 0 5839 

19-60 0 5153 5153 

> 65 1027 0 1027 

> 60 0 2113 2113 

ogółem 8510 8885 17395 

Statystyka ludności wg płci na koniec 2018 roku (pobyt czasowy) 

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem 

0-2 2 7 9 

3 2 2 4 

4-5 1 1 2 

6 2 3 8 

7 3 4 7 

8-12 8 11 19 

13-15 9 10 19 

16-17 14 9 23 

18 3 2 5 

19-65 127 0 127 

19-60 0 114 114 

> 65 21 0 21 

> 60 0 24 24 

ogółem 192 187 379 
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Statystyka ludności wg płci na koniec 2018 roku (pobyt stały i pobyt czasowy) 

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem 

0-2 218 242 460 

3 100 91 191 

4-5 154 168 322 

6 80 89 169 

7 93 86 179 

8-12 488 458 946 

13-15 277 260 537 

16-17 173 191 364 

18 105 83 188 

19-65 5966 0 5966 

19-60 0 5267 5267 

> 65 1048 0 1048 

> 60 0 2137 2137 

ogółem 8702 9072 17774 

Ustrzyki Dolne pod względem administracyjnym są gminą miejsko-wiejską, 

wchodzącą w skład powiatu bieszczadzkiego, położoną w południowo-wschodniej 

części województwa podkarpackiego. Gmina sąsiaduje: od wschodu z granicą 

Państwa, od północy z gminami Bircza i Fredropol, od południa z gminą Czarna  

i od zachodu z gminami Olszanica i Solina. Gmina Ustrzyki Dolne składa się  

z kilkudziesięciu sołectw, dosyć luźno powiązanych ze sobą siecią komunikacyjną. 

Rozległy obszar gminy pozwala na zachowanie stosunkowo niskiej gęstości 

zaludnienia. Gmina położona jest w zlewni Strwiąża - dopływu Dniestru i Wiaru, który 

z kolei jest dopływem Sanu. Można zatem zauważyć wyraźny podział, mianowicie 

południowo - wschodnia część gminy należy do zlewiska Morza Czarnego, pozostały 

fragment - do zlewiska Morza Bałtyckiego. 

Dla rozwoju gminy ważne jest wykorzystanie walorów wynikających z położenia, 

dogodnych powiązań komunikacyjnych oraz stworzenie warunków zamieszkania 

konkurencyjnych – w stosunku do obszaru sąsiednich gmin – o równie atrakcyjnym 

sąsiedztwie obszarów naturalnych, a lepszej dostępności do usług.  

Na koniec 2018 roku w gminie Ustrzyki Dolne zameldowanych było 17 395 osób,  

w tym 51% kobiet. Poniższe tabele przedstawiają bardziej szczegółowe dane. 
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2.2 Charakterystyka pozycji i rozwoju Gminy Ustrzyki Dolne  

w ostatnich pięciu latach na tle grupy porównawczej gmin: Sanok 

(gmina wiejska), Lesko. 

Odzwierciedleniem sytuacji ekonomicznej każdej gminy jest jej budżet. Analiza 

budżetu pokazuje źródła finansowania działalności miasta oraz kierunki jego rozwoju. 

Wiarygodne informacje o sytuacji finansowej pozwalają na racjonalne gospodarowanie 

publicznymi zasobami pieniężnymi w celu właściwego wypełniania zadań wobec 

mieszkańców. Analiza porównawcza miast, dokonywana na podstawie wskaźników 

służących do oceny sytuacji finansowej gmin, stanowi istotny element w procesach 

analitycznych, wspomagających proces podejmowania decyzji. 

W celu przeprowadzenia analizy gminy Ustrzyki Dolne (17 395 mieszkańców) 

porównano z sąsiednimi gminami, biorąc pod uwagę zbliżoną liczbę mieszkańców 

(stan na dzień 31.12.2017 r.), tj. Gmina Sanok – 17 913 mieszkańców, Gmina Lesko 

– 11 439 mieszkańców. 

Do porównania wybrano następujące wskaźniki: 

1. Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą 

 
Dla zobrazowania sytuacji gospodarczej ww. gmin poddano analizie miernik 

liczby osób prowadzących działalność gospodarczą w latach 2017-2018, co obrazuje 

powyższy wykres. Aktywność przedsiębiorców prowadzących działalność 

gospodarczą w gminach Lesko i Sanok jest na porównywalnym poziomie. W gminie 

Ustrzyki Dolne w 2017 r. zarejestrowane były 1 234 podmioty, natomiast na koniec 

2018 roku ich liczba wzrosła o 24 – do 1 267 podmiotów. Zasadną rekomendacją  

na przyszłość będzie wzmocnienie działań edukacyjnych i promocyjnych 

zachęcających do zakładania własnych działalności gospodarczych przez 

mieszkańców. 

  

 0

 500

1 000

1 500

Lesko Sanok Ustrzyki Dolne

Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą w latach 
2017-2018

2017 rok 2018 rok
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2. Liczba osób bezrobotnych  

 
W latach 2014-2018 odnotowano spadkową tendencję liczby osób bezrobotnych  

z terenu naszej gminy. Na tle innych gmin, w branej pod uwagę grupie porównawczej, 

Gmina Ustrzyki Dolne osiągnęła najwyższe wartości. Warto również zwrócić uwagę, 

że nie we wszystkich gminach w grupie porównawczej następował w ostatnich latach 

spadek bezrobocia, mimo ogólnej tendencji w kraju. Z kolei w Ustrzykach Dolnych  

z roku na rok następuje zmniejszenie liczby osób bez pracy.  

3. Dochody z udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych z PIT 

 
Udziały w PIT stanowią jedną z największych pozycji strony dochodowej budżetu. 

Kwota szacowana jest przez Ministerstwo Finansów i uzależniona od sytuacji 

finansowej budżetu państwa i koniunktury gospodarczej oraz dochodów uzyskiwanych 

przez mieszkańców z tytułu zatrudnienia. W 2018 roku do budżetu gminy Ustrzyki 

Dolne wpłynęło 9.822.020,00 zł, tj. 106% więcej do planu (co daje kwotę 

586.880,00 zł). Na tle grupy porównawczej widać wyraźnie, iż największe dochody 

uzyskuje z tego tytułu gmina Ustrzyki Dolne. Wynika to z najwyższej liczby osób 

pracujących. W 2017 roku ich liczba przedstawiała się następująco: 

Ustrzyki Dolne – 2.605 osób 

Sanok – 2.107 osób, 

Lesko - 866 osób. 
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4. Wydatki na tle grupy analizowanych miast 

 
Z powyższego porównania wynika, iż wydatki w budżecie Ustrzyki Dolne w 2018 

r. były najwyższe w analizowanej grupie. Miało na to wpływ pozyskane dofinansowanie  

na realizację zadań, co przełożyło się na możliwość realizacji kluczowych inwestycji 

gminnych dotyczących budowy magistrali wodociągowych, kanalizacji oraz dróg 

gminnych. 

5. Wydatki na inwestycje w grupie analizowanych miast 

 
Rok 2018 był dla gminy Ustrzyki Dolne rokiem rekordowych w historii wydatków  

na inwestycje. Kwota jaka została przeznaczona na zadania inwestycyjne wyniosła 

20.438.590,26 zł, co stanowi 23% wydatków ogółem. Realizacja działań była możliwa 

dzięki skuteczności w aplikowaniu o środki z UE, z budżetu państwa oraz z funduszy 

celowych.  

W grupie porównawczej Ustrzyki Dolne przeznaczyły o ok. 4 miliony złotych 

więcej na inwestycje niż gmina Sanok oraz o ok. 12 milionów więcej niż gmina Lesko. 

To pokazuje priorytety obrane przez władze miasta, które każdą wolną kwotę 

przeznaczają w pierwszej kolejności na zabezpieczenie realizacji nowych działań 

inwestycyjnych. Najważniejsze zadania inwestycyjne na które udało się pozyskać 

dofinasowanie zewnętrzne lub preferencyjne pożyczki to następujące zadania: 

1) Błękitny San-kompleksowa regulacja gospodarki wodno-ściekowej miast  

i gmin położonych wzdłuż rzeki - modernizacja stacji uzdatniania wody  

i magistrali wodociągowej – wydatki na zadanie w 2018 wynosiły 3 631 248,66 

zł, 
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2) Budowa systemu zaopatrywania w wodę w m-ci Ropienka – wydatki  

na zadanie w 2018 wynosiły 2 131 274,81 zł, 

3) Budowa drogi gminnej przy ul. Wincentego Pola o nr 119261R obejmującą 

działki o nr ewid.472 i 521 - do połączenia z ul. Nadgórną – wydatki na zadanie  

w 2018 wynosiły 1 195 299,48 zł, 

4) Przebudowa drogi gm.119250R Krościenko Stebnik – wydatki na zadanie  

w 2018 wynosiły 2 484 019,54 zł, 

5) Przebudowa drogi nr 119249R Bandrów Stebnik – wydatki na zadanie w 2018 

wynosiły 1 061 830,67 zł, 

6) Przebudowa budynku szkoły i zmiana sposobu użytkowania na budynek 

mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi w Krościenku – wydatki 

na zadanie w 2018 wynosiły 1 030 046,69 zł, 

7) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ustjanowa G. w drodze 

gminnej nr 119259R – wydatki na zadanie w 2018 wynosiły 578 530,11 zł, 

8) Program strategiczny "Błękitny San" - uporządkowanie gospodarki ściekowej  

w aglomeracji Ustrzyki Dolne – wydatki na zadanie w 2018 wynosiły 

1 301 578,66 zł. 

6. Wydatki na Budżet Obywatelski 

Gmina Ustrzyki Dolne w 2015 roku wprowadziła inicjatywę Budżetu 

Obywatelskiego. Pierwsze projekty zostały zrealizowane w 2016 roku. W roku 2018 

realizowane były zadania z III edycji Budżetu Obywatelskiego w gminie Ustrzyki Dolne. 

W dniu 13 lipca 2017 r. Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych na wniosek 

Burmistrza Ustrzyk Dolnych zdecydował o ustanowieniu Budżetu Obywatelskiego  

na 2018 rok oraz upoważniła Burmistrza Ustrzyk Dolnych do określenia sposobu 

zgłaszania projektów i zasad wyboru projektów do realizacji w ramach Budżetu 

Obywatelskiego na rok 2018, poprzez konsultacje społeczne. Na zadania w ramach 

Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok przeznaczona została kwota w łącznej 

wysokości 200.000, - zł, w dwóch kategoriach: 

1. Kategoria Nr I– jedno zadanie realizowane na terenie miasta Ustrzyki Dolne  

o wartości nieprzekraczającej 100 000, - zł, 

2. Kategoria Nr II – dwa zadania realizowane na terenie sołectw gminy Ustrzyki 

Dolne o wartości nieprzekraczającej 50 000, - zł na zadanie. 

W ustalonym terminie do dnia 15 września 2017 r. zostało złożonych 7 wniosków 

dotyczących Budżetu Obywatelskiego w Kategorii II - zadanie realizowane na terenie 

sołectw gminy Ustrzyki Dolne. Natomiast w Kategorii I – zadania realizowane  

na terenie miasta Ustrzyki Dolne nie zgłoszono żadnej propozycji. 

  



RAPORT O STANIE GMINY 

 

 

WWW.USTRZYKI-DOLNE.PL 

 

14 

 

Lp. 

Zgłoszone zadania - Kategoria Nr II 

- zadanie realizowane na terenie sołectw gminy Ustrzyki 

Dolne 

Orientacyjny 

koszt 

1. 
Wspieranie integracji lokalnej społeczności poprzez remont  

i doposażenie świetlicy wiejskiej w Brzegach Dolnych 
50.000,00 

2. 
Modernizacja remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Stańkowej 
38.000,00 

3. 
Budowa boisk do piłki nożnej i piłki koszykowej  

w m-ci Krościenko wraz z ogrodzeniem terenu 
50.000,00 

4. Plac zabaw w m-ci Łobozew Górny na działce nr 258/10 50.000,00 

5. 

Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez wyposażenie 

świetlicy wiejskiej w miejscowości Jałowe – zakup mebli 

kuchennych, stołów oraz naczyń kuchennych 

25.492,90 

6. 
Zagospodarowanie terenu przy cmentarzu komunalnym  

w Nowosielcach Kozickich 
50.000,00 

7. Trakty piesze na cmentarzu w Ustjanowej Dolnej 49.660,68 

Powołana Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego dokonała weryfikacji 

zgłoszonych zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego zgodnie  

z wymogami uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych Nr XXXV/460/17 z dnia  

13 lipca 2017 r. oraz zarządzenia Burmistrza Nr 169/17 z dnia 28 lipca 2017 r.  

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia na terenie gminy Ustrzyki Dolne 

konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu gminy 

Ustrzyki Dolne na 2018. Komisja nie odrzuciła żadnego wniosku, dopuszczając do 

głosowania wszystkie zgłoszone wnioski.  

O wyborze zadań do realizacji w Kategorii II – zadania realizowane na terenie 

sołectw gminy Ustrzyki Dolne – w drodze bezpośredniego głosowania – zdecydowali 

mieszkańcy, którzy w dniu głosowania mieli ukończone 18 lat i zamieszkiwali 

wyłącznie na terenie sołectwa gminy Ustrzyki Dolne. W wyniku głosowania, które 

trwało do dnia 30 października 2017 roku najwyższą liczbę głosów otrzymały dwa 

zadania: 

1. Zadanie nr 7 - Trakty piesze na cmentarzu w Ustjanowej Górnej – otrzymało 

1022 głosów,  

2. Zadanie nr 6 - Zagospodarowanie terenu przy cmentarzu komunalnym  

w Nowosielcach Kozickich - otrzymało 818 głosów. 

Zwycięskie zadania zostały uwzględnione w budżecie Gminy Ustrzyki na rok 

2018 i w całości zrealizowane. Realizacja zadań wybranych przez mieszkańców  

w ramach budżetu obywatelskiego na 2018 rok wyniosła 98 711,51 zł. 
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7. Wskaźnik zadłużenia  

 
Wykres obrazuje wielkość wskaźnika zadłużenia Gminy Ustrzyki Dolne 

w analizowanych latach 2016-2018. Utrzymanie właściwej zdolności kredytowej 

umożliwia wykorzystanie określonych źródeł dochodów np. dotacji z Unii Europejskiej, 

dotacji z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych czy dotacji z funduszy 

celowych które wymagają wkładu własnego. Na koniec 2018 roku zadłużenie gminy 

Ustrzyki Dolne wyniosło 15 283 916 zł, co stanowi 18,76 % w stosunku do wykonanych 

dochodów ogółem. W stosunku do roku ubiegłego wzrosło o kwotę 6 111 084 zł,  

w roku 2017 zadłużenie gminy Ustrzyki Dolne na koniec roku wynosiło 9 172 832 zł  

(tj. 12,66 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem). 

Tendencja wzrostu zadłużenia w roku 2018 dotyczy każdego z porównywanych 

samorządów.  Wzrost zadłużenia w roku 2018 r. związany jest głównie z ilością zadań 

inwestycyjnych realizowanych przez gminy, w szczególności współfinansowanych  

ze środków zewnętrznych i koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego.  
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III. Informacje inwestycyjne i finansowe 

3.1 Wykonanie budżetu Gminy Ustrzyki Dolne 

Budżet Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2018 został uchwalony przez Radę Miejską  

w Ustrzykach Dolnych 28 grudnia 2017 roku uchwałą Nr XLI/563/17. Po stronie 

dochodów zaplanowano kwotę 77 520 000,00 zł, po stronie wydatków kwotę 

90 520 000,00 zł, ustalając tym samym deficyt w wysokości 13 000 000,00 zł.  

W trakcie roku na podstawie uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza 

planowane kwoty dochodów i wydatków wzrosły o ok. 13 milionów zł. Na planowaną 

na koniec roku 2018 kwotę dochodów budżetu w wysokości 90 614 066,09 zł 

zrealizowano kwotę 81 478 569,32 zł, co stanowi 90 % planu rocznego. Realizacja 

wydatków w roku 2018 przebiegała zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Ustrzykach 

Dolnych w sprawie budżetu gminy. Z ogólnej kwoty planowanych wydatków 

103 572 066,09 zł zrealizowano 88 738 781,47 zł, co stanowi 86 % planu rocznego.  

DYNAMIKA BUDŻETU W LATACH 2017 / 2018 

Tytuł 2017 rok 2018 rok Dynamika 

DOCHODY 72 483 398,95 81 478 569,32 12% 

w tym: Dotacje UE 1 478 946,06 2 006 614,87 36% 

Dotacja BP 23 215 015,72 25 636 713,95 10% 

PIT 8 753 569,00 9 822 020,00 12% 

podatek od  nieruchomości 7 793 912,66 9 452 201,34 21% 

sprzedaż mienia 838 452,18 1 274 039,90 52% 

WYDATKI 77 760 132,29 88 738 781,47 14% 

w tym: wydatki majątkowe 14 433 156,70 20 438 590,26 42% 

WYNIK (nadwyżka/deficyt) - 5 276 733,34 -7 260 212,15 38% 
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Planowany deficyt budżetu za 2018 rok wynosił 12 958 000,00 zł, natomiast 

faktycznie na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 7 260 212,15 zł, czyli wypracowano mniejszy 

deficyt o ponad 5 mln zł. Na 2019 r. w budżecie pozostają wolne środki  

w wysokości 2 671 275,08 zł; 

Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Ustrzyki Dolne  

w 2018 r. 

 

Największą pozycję dochodów budżetu w roku 2018 stanowiły subwencje – cześć 

oświatowa, wyrównawcza i równoważąca. Do budżetu z tego tytułu wpłynęło 

w omawianym roku 22 973 485,00 zł, tj. 28% dochodów ogółem. Drugą co do wielkości 

pozycją dochodową są dotację z budżetu państwa na zadania bieżące związane  

z realizacją zadań zleconych i zadań własnych. Na koniec roku dochody z tego tytułu 

wyniosły 22 100 673,15 zł co stanowi 27% dochodów ogółem. Podatki i opłaty lokalne 

na koniec 2018 roku zamknęły się kwotą 14 624 192,49 zł, co stanowi 18% dochodów 

ogółem. Natomiast udziały w podatkach PIT i CIT w omawianym okresie wykonane 

zostały w wysokości 10 210 297,34 zł, tj. 13% dochodów ogółem. Kolejną grupę 

dochodów stanowią inne dotacje pozyskane z różnych źródeł na realizację zadań 

własnych, zarówno bieżących jak i inwestycyjnych. Dotacje pozostałe w roku 2018 

wyniosły 6 431 683,74 zł, co stanowi 8% dochodów ogółem. Dochody te związane są 

z realizowanych wniosków o dofinasowanie i pochodzą m.in. z dotacji ze środków  

Unii Europejskiej, dotacji z budżetu państwa na zadania inwestycyjne, dotacji  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z Funduszu 

Rozwoju Kultury Fizycznej, z Funduszu Sprawiedliwości i z innych źródeł. Najniższą 

grupę dochodów stanowią dochody pozostałe, które wynoszą 6% dochodów ogółem. 
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Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu miasta za 2018 r.  

w ujęciu procentowym.

 

Budżet gminy Ustrzyki Dolne po stronie wydatkowej został wykonany  

w wysokości 88 738 781,47 zł. Największą pozycję wydatków gminy Ustrzyki Dolne 

stanowią wydatki związane z realizacją zdań w dziale 852 – Pomoc społeczna oraz 

855 – Rodzina. Wydatki na ten cel wynoszą łącznie 24 687 926,35 zł, co stanowi 28% 

budżetu. Następną znaczącą pozycje w budżecie zajmują wydatki na zadania 

oświatowe, które w 2018 roku wyniosły łącznie 23 089 300,24 zł, tj. 26% budżetu. 

Trzecia co do wielkości pozycja wydatków, stanowiąca 15% budżetu dotyczy zadań 

związanych z gospodarka komunalną oraz dostarczaniem wody. Obsługa długu 

stanowi zaledwie 0,25% wydatków ogółem, tj. 224 723,31 zł.  

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 20 438 590,26 zł, co stanowi 

23 % planu. 

Źródłem finansowania inwestycji w 2018 roku były: 

środki własne w wysokości     14 400 110,46 zł 

środki z UE        1 927 874,87 zł 

środki z budżetu państwa w formie dotacji   3 444 385,93 zł 

inne dotacje z różnych źródeł na zadania inwestycyjne 666 219,00 zł 
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3.2 Wykonanie wydatków inwestycyjnych  

A. Sieci wodociągowe: 

• Błękitny San - kompleksowa regulacja gospodarki wodno-ściekowej miast i gmin 

położonych wzdłuż rzeki – modernizacja stacji uzdatniania wody i magistrali 

wodociągowej. 

 
Prace na inwestycji rozpoczęto po podpisaniu umowy z wykonawcą w kwietniu 2017 

roku, a zakończono i oddano do użytku w grudniu 2018 roku. W ramach zadania 

zmodernizowano ponad 12 km sieci wodociągowej, która dostarcza wodę pitną dla 

miasta Ustrzyki Dolne oraz przyległych wiosek osadniczych. Realizacja tej inwestycji 

przede wszystkim przyczyniła się do poprawy jakości wody. Dodatkowo nowa sieć 

ograniczy ubytki wody, której zmniejszające się zasoby zmuszają do jej 

efektywniejszego zagospodarowania. Wykonana w latach 70-tych XX wieku sieć 

wodociągowa stanowiła źródło nieustannie powtarzających się awarii i napraw.  

Za kwotę ok. 8 mln złotych wymieniono odcinek magistrali od ujęcia wody w Solinie do 

zbiorników terenowych znajdujących się przy ulicy Wincentego Pola w Ustrzykach 

Dolnych. Zadanie zostało zakończone i rozliczone zgodnie z umową. W roku 2018  

na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 3 631 248,66 zł. 
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• Budowa systemu zaopatrywania w wodę miejscowości Ropienka wraz  

z infrastrukturą i urządzeniami technicznymi sieci.  

 

PLAN: 2 651 724,00 zł 

W ramach zadania powstało ponad 7 km sieci wodociągowej wykonanej z rur 

ciśnieniowych polietylenowych (PE100 SDR 17 i SDR 11). Do sieci wodociągowej 

podłączono 70 budynków mieszkalnych oraz obiekty użyteczności publicznej, co 

pozwoliło na uporządkowanie systemu rozdziału wody we wsi. Nowo wybudowana 

sieć oprócz zaopatrzenia w wodę mieszkańców do celów socjalno-bytowych spełnia 

również rolę przeciwpożarową. Budowa wodociągu trwała od marca do sierpnia  

2018 r. Gmina Ustrzyki Dolne na przedmiotowe zadanie uzyskała dotację unijną  

z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 1 320 898,37 zł co wyniosło 

ok. 60 % wartości inwestycji. 
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B. Drogi i chodniki: 

• Przebudowa drogi gminnej nr 119231 w m-ci Ustrzyki Dolne (ul. Strwiążyk  

nr ewid. dz. 91) 

 

PLAN: 170 000,00 zł 

W ramach poprawy stanu nawierzchni wykonano nakładkę z masy bitumicznej  

o grubości 6 cm na długości 500 mb oraz wykonano pobocza utwardzone emulsją 

asfaltową. Zadanie zostało odebrane protokołem odbioru końcowego z dnia 28 maja 

2018 r. Przebudowana droga poprawi w znaczny sposób komunikację mieszkańców. 

Koszt realizacji zadania wyniósł 169 934,34 zł. 
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• Przebudowa drogi gminnej nr 144251R w m-ci Ustrzyki Dolne nr ewid. dz. 2632, 

2580 

 

PLAN: 367 000,00 zł 

Wykonano kanalizację deszczową z rur fi 40 cm wraz ze studzienkami ściekowych 

ulicznych i studniami rewizyjnymi, warstwa nawierzchni- mineralno- bitumicznych 

grysowo- żwirowych na długości 260 m, usytuowano nowe oznakowanie drogowe. 

Zadanie zostało odebrane dnia 1 sierpnia 2018 r- protokołem odbioru końcowego. 

Realizacja zadania miała duży wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców.  

W znacznym stopniu poprawiła bezpieczeństwo włączających się do ruchu z droga 

wojewódzką. Koszt realizacji zadania w 2018 r. to 366 742,22 zł. 
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• Przebudowa ulicy Nowej 

 

PLAN: 65 000,00 zł 

Przebudowa ulicy Nowej została wykonana na odcinku 90 mb z mieszanki mineralnej, 

wykonano studzienki rewizyjne i ułożono krawężniki. Koszt realizacji zadania wyniósł 

64 957,04 zł. 
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• Budowa drogi gminnej przy ulicy Gombrowicza nad ZB Delfin 

 

PLAN: 292 500,00 zł 

Zadanie inwestycyjne obejmowało budowę drogi przy ulicy Gombrowicza na odcinku 

127 mb, wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej oraz miejsc postojowych 

(nawierzchnia z płyt typu JOMB). Podczas budowy drogi zostały zamontowane nowe 

lampy oświetleniowe, ustawiono również nowe oznakowanie drogi. Zadanie zostało 

odebrane dnia 2 lipca 2018 r. - protokołem odbioru końcowego. Koszt inwestycji 

wyniósł 292 074,62 zł. 
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• Budowa drogi nr 144222R przy ulicy Dwernickiego (łącznik od ulicy Dwernickiego 

do ul. Bieszczadzkiej) 

 

PLAN: 210 000,00 zł 

Zadanie obejmowało wykonanie odcinka o długości 237 mb z mieszanek mineralno-

bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową, wykonano również 

pobocze z tłucznia kamiennego oraz ułożono kabel energetyczny. Inwestycji dopełniło 

nowe oznakowanie. Wykonanie inwestycji poprzez budowę drogi w znacznym stopniu 

poprawiło bezpieczeństwo mieszkańców, a tym samym przyczyniło się do 

swobodnego przejazdu. Zadanie zostało odebrane dnia 3 lipca 2018 r. – protokołem 

odbioru końcowego. Koszt realizacji zadania wyniósł 209 188,32 zł. 
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• Przebudowa drogi gminnej w Jureczkowej 

 

PLAN: 70 000,00 zł 

Przebudowa drogi obejmowała odcinek na długości 180 m. Wykonano warstwę 

z mieszanki mineralno-bitumicznej, dosypano pobocza, odmulono rowy i wykonano 

zjazdy. Przebudowa drogi w Jureczkowej spowodowała swobodny przejazd 

mieszkańców, a co za tym idzie poprawę bezpieczeństwa. Koszt realizacji zadania 

wyniósł 69 900,90 zł. 

  



RAPORT O STANIE GMINY 

 

 

WWW.USTRZYKI-DOLNE.PL 

 

27 

• Przebudowa drogi gminnej relacji Nowosielce Kozickie – Chwaniów nr ewid. 

działki 386 

 

PLAN: 124 000,00 zł 

W ramach zadania przebudowano drogę na długości 330 mb wraz z dosypaniem 

poboczy, odmuleniem rowów i wykonaniem zjazdów. Realizacja inwestycji przyczyniła 

się do poprawy bezpieczeństwa nie tylko mieszkańców, ale również innych 

uczestników ruchu. Zadanie zostało odebrane dnia 6 sierpnia 2018 r. – protokołem 

odbioru końcowego. Koszt realizacji zadania wyniósł 123 788,43 zł. 
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• Przebudowa drogi gminnej Hoszów - Jałowe nr ewid. działki 257 

 

PLAN: 98 500,00 zł 

Długość przebudowanej drogi wynosi 992 mb, wykonana została z warstwy mineralno-

bitumicznej i warstwy ścieralnej asfaltowej, utwardzano także pobocza na całym 

odcinku przebudowanej drogi. Inwestycja poprawiła swobodny przejazd między 

dwoma wioskami tj. Jałowe a Hoszowem. Zadanie zostało odebrane dnia  

5 lipca 2018 r. - protokołem odbioru końcowego. Koszt realizacji zadania wyniósł 

98 146,01 zł. 
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• Przebudowa drogi gminnej Jałowe – Hoszów, nr ewid. działki: 405, 1271, 406, 

262 

 

PLAN: 224 000,00 zł 

Zadanie obejmowało wykonanie robót budowlanych na odcinkach: I odcinek  

w m-ci Hoszów – początek trasy przyjęto od zakończenia nawierzchni bitumicznej – 

odcinek o długości 270 mb, II odcinek w m-ci Jałowe – początek od skrzyżowania  

z drogą powiatową – o długości 320 mb (nawierzchnia z mieszanek mineralno-

bitumicznych grysowo-żwirowych oraz warstwa wiążąca asfaltowa. W ramach zadania 

został również oczyszczony rów z namułu. Przebudowa drogi poprawiła warunki 

jezdne poprzez wykonanie gładkiej nawierzchni asfaltowej. Zadanie zostało odebrane 

dnia 5 października 2018 r. - protokołem odbioru końcowego. Koszt realizacji zadania 

wyniósł 223 441,18 zł. 
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• Przebudowa drogi gminnej w m-ci Wojtkówka (w kierunku osiedla) 

 

PLAN: 128 600,00 zł 

Zadanie zrealizowane ze środków własnych. Zakres zadania obejmował: wykonanie 

nawierzchni z tłucznia kamiennego, utwardzenia poboczy-nawierzchnie z tłucznia 

kamiennego, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo 

żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa, warstwa ścieralna asfaltowa, dokonano 

utwardzenia zjazdów - nawierzchnia z tłucznia kamiennego. Długość przebudowanej 

drogi wyniosła 348 mb. Koszt realizacji zadania wyniósł 127 818,16 zł. 
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• Przebudowa i budowa drogi gminnej Zawadka – Stańkowa nr ewid. działki: 1261 

i 1262 

 

PLAN: 332 500,00 zł 

Zadanie obejmowało budowę odcinka drogi od km 1+290 do km 1+825 na długości 

535mb. Przy realizacji zadania dokonano mechanicznego karczowania krzaków  

i poszyć gęstych, wyrównano istniejącą podbudowę tłuczniem kamiennym, 

wyprofilowano i zagęszczono podłoże pod warstwy konstrukcyjne. Warstwa dolna 

podbudowy została wykonana z mieszanki żwirowo piaskowej o grubości 30 cm. Koszt 

realizacji zadania wyniósł 297 286,08 zł. 

  



RAPORT O STANIE GMINY 

 

 

WWW.USTRZYKI-DOLNE.PL 

 

32 

• Poprawa stanu technicznego - przebudowa schodów przy ulicy Bełskiej 

 

PLAN: 40 000,00 zł 

Wykonanie poprawy stanu technicznego schodów polegało na rozebraniu istniejących 

spoczników z płytek betonowych. Następnie wykonano podbudowę z tłucznia  

i nawierzchnie z kostki brukowej. Przeprowadzono także remont betonowych stopni  

i murków. Nawierzchnia stopni wykonana została z kostki brukowej. Wykonany 

również został podjazd dla wózków z kratownic ocynkowanych. Pomalowano poręcze 

z prostowaniem i uzupełnieniem ubytków z rur stalowych. Zadanie zostało odebrane 

dnia 13 września 2018 r. – protokołem odbioru końcowego. Koszt realizacji zadania 

wyniósł 39 956,55 zł. 
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• Budowa drogi gminnej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Wincentego Pola  

o nr 119261R 

 

PLAN: 1 195 480,00 zł 

Zadanie zostało sfinansowane ze środków Gminy Ustrzyki Dolne oraz dzięki dotacji  

z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w ramach Programu rozwoju gminnej  

i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w wysokości 520 480,00 zł. 

Wraz z budową drogi dokonano przebudowy wodociągu na długości ok. 170 mb oraz 

oświetlenia drogowego poprzez wbudowanie kabla zasilającego wraz z fundamentami. 

Realizacja zadania inwestycyjnego przyczyniła się w znacznym stopniu do poprawy 

bezpieczeństwa mieszkańców. Koszt realizacji zadania wyniósł 1 195 299,48 zł. 
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• Przebudowa drogi gminnej nr 119249 Bandrów – Stebnik 

 

PLAN: 1 075 775,00 zł 

Zadanie zostało sfinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  

i Administracji w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie 

zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w wysokości  

828 755,00 zł oraz ze środków Gminy Ustrzyki Dolne. Zakres zadania obejmował: 

roboty ziemne wykonane koparką, wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego, 

wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej ACW16 - warstwa wiążąca, 

wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej ACS11 - warstwa ścieralna, 

dosypanie obustronne poboczy z jednokrotnym zamknięciem emulsją asfaltową  

i grysami kamiennymi - 1930mb. Koszt realizacji zadania wyniósł 1 061 830,67 zł. 

  



RAPORT O STANIE GMINY 

 

 

WWW.USTRZYKI-DOLNE.PL 

 

35 

• Utwardzenie terenu przy budynku szkoły w m-ci Wojtkowa nr ewid. działki 236 

 

PLAN: 65 000,00 zł 

Realizacja zadania polegała na wykonaniu podbudowy z tłucznia kamiennego 460 m2, 

następnie wykonano nawierzchnię z płyt typu JOMB 100 m2 i nawierzchnię z geokraty 

typ geo System G4 z zasypaniem kraty grysem 8-16 mm - 360,00 m2. Zrealizowane 

zadanie zwiększyło dostępność miejsc postojowych w obrębie szkoły, a w ślad za tym 

uległo poprawie bezpieczeństwo pieszych. Zadanie zostało odebrane dnia 20 sierpnia 

2018 r. - protokołem odbioru końcowego. Koszt inwestycji wyniósł 64 934,16 zł. 
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C. Przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej na mieszkania socjalne  

w m-ci Krościenko – w trakcie realizacji: 

 

PLAN: 3 363 068,22 zł 

W czterech pierwszych przetargach nie udało się wyłonić wykonawcy, wszystkie oferty 

znacząco przewyższały kwotę przeznaczoną na realizację przedmiotowego zadania  

w budżecie gminy. W związku z powyższym konieczne było zabezpieczenie 

dodatkowych 150 tys. złotych, aby kolejny przetarg został rozstrzygnięty pozytywnie. 

Umowę z Wykonawcą podpisano we wrześniu 2018 roku, a zakończenie przebudowy 

istniejącej szkoły przewidziane jest na czerwiec 2019 roku. W budynku powstaną  

22 mieszkania socjalne o podwyższonym standardzie: jedno, dwu i trzypokojowe  

z aneksami kuchennymi lub wydzielonymi pomieszczeniami kuchni oraz łazienkami. 

Lokale będą wykończone i gotowe do zamieszkania. Łączna powierzchnia mieszkań 

to 1 183,93 m2. Trzy mieszkania na parterze budynku zostaną przystosowane dla 

osób niepełnosprawnych. Dzięki wybudowaniu pochylni niepełnosprawni będą mogli 

w bezpieczny sposób dostać się do swoich mieszkań. W ramach tego zadania przy 

budynku powstanie również plac zabaw oraz nowe parkingi i dojazdy. Na inwestycję 

Gmina Ustrzyki Dolne zabezpieczyła kwotę 3,5 mln zł, w tej kwocie znajduje się 

dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1,5 mln zł. Do dnia 

31.12.2018 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 1 030 046,69 zł. 
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D. Budowa infrastruktury lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 

Narciarskiej Szkole Sportowej w Ustrzykach Dolnych 

PLAN: 83 100,00 zł 

W ramach zadania zmodernizowano oraz doposażono istniejącą „Zieloną salę” 

znajdującą się przy budynku szkoły. Wykonano bieżnię prostą dwutorową wraz  

z zeskocznią do skoku w dal z nawierzchni poliuretanowej, boisko wielofunkcyjne oraz 

boisko do siatkówki. Inwestycja ta przyczyniła się do poprawy warunków szkoleniowo-

treningowych dzieci i młodzieży oraz uatrakcyjnienia zajęć wychowania fizycznego. 

Część prac została wykonana w 2017 roku, a całość inwestycji została zakończona  

w połowie 2018 roku. W roku 2018 na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie  

79 619,00 zł. 

E. Sieci kanalizacyjne: 

• Kanalizacja na Żukowie w Ustjanowej Górnej 

 

PLAN: 590 000,00 zł 

Gmina Ustrzyki Dolne zakończyła kolejny etap realizacji projektu porządkującego 

gospodarkę wodno-ściekową mieszkańców Ustjanowej Górnej - Żukowa. Powstał tam 

nowy ciąg kanalizacji sanitarnej, który zagwarantuje mieszkańcom bezpieczny  

i wygodny odpływ ścieków. Zakończone w listopadzie prace obejmowały wykonanie 

odcinka o łącznej długości ok. 500 mb. W ramach realizacji tego etapu zostało 

uzbrojonych 20 działek budowlanych. Gmina Ustrzyki Dolne na ten cel pozyskała 

dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w wysokości 430 747,57 zł, dzięki czemu zostało sfinansowane aż 75 proc. inwestycji. 

Koszt całkowity wykonania tego zadania to 578 530,11 zł. 
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• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ustrzyki Dolne 

Umowa z wyłonionym w przetargu nieograniczonym wykonawcą została podpisana  

w maju 2017 roku. Dzięki realizacji tej inwestycji w mieście zostały skanalizowane 

następujące ulice: Nadgórna, Sikorskiego, Wincentego Pola, Ogrodowa i Jana Pawła 

II. Łącznie wybudowano ponad 5 km sieci za kwotę 2 094 250,00 złotych co pozwoliło  

na podłączenie ponad 80 nowych odbiorców. 

Gmina Ustrzyki Dolne pozyskała dofinansowanie na przedmiotowe przedsięwzięcie  

z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-

2020. Inwestycje zakończono i oddano do użytku w październiku 2018 roku. Dotacja 

wyniosła 1 702 642,28 zł co stanowi ponad 80 % kosztów realizacji zadania. W roku 

2018 na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 1 301 578,66 zł. 

F. Oświetlenia drogowe: 

W 2018 roku Gminie Ustrzyki Dolne udało się wykonać 75 nowych stanowisk oświetleń 

dróg za łączna kwotę ok. 380 000,00 zł. Nowo powstałe lampy zaświeciły w większości 

miejscowości gminnych: Zadwórze, Serednica, Ustjanowa Dolna, Dźwiniacz Dolny, 

Jureczkowa, Wojtkówka, Stańkowa, Łodyna, Grąziowa, Bandrów Narodowy, Brzegi 

Dolne, Zawadka, Teleśnica Oszwarowa, Brelików-Leszczowate, Łodyna, Moczary, 

Nowosielce Kozickie oraz w Ustrzykach Dolnych przy ulicach: Strwiążyk, Stokowa, 

Łukasiewicza, Naftowa-Kolejowa i Bieszczadzka. Część zadań została sfinansowana 

w ramach Funduszu Sołeckiego. 
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G. Otwarte Strefy Aktywności: 

 

W ramach rządowego programu Ministra Sportu i Turystyki w Gminie Ustrzyki Dolne 

powstały dwie Otwarte Strefy Aktywności (OSA). Pierwsza z nich znajduje się przy 

ulicy PCK w Ustrzykach Dolnych w miejscu, gdzie mieścił się dawny plac zabaw  

na osiedlu, druga – przy świetlicy wiejskiej w m-ci Krościenko. OSA to ogólnodostępne 

plenerowe miejsce sportu, rekreacji i wypoczynku, w skład którego wchodzą: siłownia 

plenerowa (6 urządzeń), sprawnościowy plac zabaw dla dzieci (3 urządzenia) oraz 

strefa relaksu i gier. Tworzenie ogólnodostępnych placów zabaw oraz siłowni 

zewnętrznych ma na celu przyczynić się do propagowania zdrowego trybu życia, 

tworzenia miejsca spotkań, wypoczynku i integracji lokalnej społeczności. Koszt 

budowy Otwartej Strefy Aktywności w Ustrzykach Dolnych wyniósł 106 677,90 zł, 

natomiast w Krościenku 91 788,75 zł. Na w/w zadania Gmina Ustrzyki Dolne uzyskała 

dofinansowanie w wysokości 50% wartości inwestycji z Ministerstwa Sportu i Turystyki 

ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.  
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H. Budowa świetlicy wiejskiej w Dźwiniaczu Dolnym – I etap: 

 

PLAN: 995 529,99 zł 

W wyniku pożaru w 2016 roku całkowicie została zniszczona świetlica wiejska  

w m-ci Dźwiniacz Dolny. Gmina Ustrzyki Dolne wychodząc naprzeciw życia 

kulturowego lokalnej społeczności rozpoczęła w 2018 roku budowę nowej świetlicy 

wiejskiej. Prace przygotowawcze rozpoczęto w 2017 roku poprzez przygotowanie 

dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia na budowę nowego budynku.  

Ze względu na duże koszty inwestycji i ograniczone możliwości finansowe gminy 

postanowiono podzielić budowę na etapy. W 2018 roku wykonano I etap budowy 

świetlicy, który obejmował wykonanie nowych fundamentów oraz ścian parteru. 

Zakończenie stanu surowego zamkniętego, tj. wykonanie konstrukcji dachu wraz  

z pokryciem oraz montaż stolarki zewnętrznej zaplanowano do końca 2019 roku. 

Obiekt zostanie wykonany w technologii murowanej z dachem dźwigarowym pokrytym 

blachą trapezowa. Na wykonanie I etapu Gmina przeznaczyła 160 000,00 zł. Na drugi 

etap przeznaczono 250 000,00 zł. Uruchomienie w pełni wykończonego obiektu 

wyposażonego w instalacje służące ochronie środowiska oraz niezbędny osprzęt 

Gmina Ustrzyki Dolne planuje na rok 2022. 
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I. Przebudowa pomieszczeń budynku Ustrzyckiego Domu Kultury: 

 

PLAN: 4 493 000,00 zł  

Ustrzycki Dom Kultury w 2018 roku przeszedł gruntowny remont. Dzięki 

dofinansowaniu w kwocie 3 mln złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego przeprowadzono roboty remontowe wewnątrz obiektu 

obejmujące głównie modernizację sali kinowej z dostosowaniem do obecnie 

obowiązujących standardów, a przede wszystkim zakupiono sprzęt o wartości ponad 

2 mln złotych pozwalający na organizowanie i nagłaśnianie imprez masowych. Zakres 

zadania obejmował również budowę nowoczesnej instalacji wentylacji mechanicznej 

oraz remont instalacji elektrycznej w całym obiekcie.  

Wkład własny Gminy Ustrzyki Dolne w przedsięwzięciu wyniósł ok. 1,7 mln 

złotych. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 4 734 775,44 zł co przewyższyło 

zaplanowane środki finansowe o ponad 240 000,00 zł. 

Inwestycja została zakończona i oddana do użytku w październiku 2018 roku. 

3.3 Realizacja budżetu obywatelskiego  

• Trakty piesze na cmentarzu w Ustjanowej Dolnej 

PLAN: 50 000,00 zł 

W ramach Budżetu Obywatelskiego udało się poprawić komunikację na cmentarzu  

w m-ci Ustjanowa Dolna. Prace polegały na wykonaniu podbudowy z tłucznia wraz  

z obrzeżami betonowym na podsypce żwirowo-piaskowej za kwotę 48 835,01 zł. 

Łącznie utworzono 196,00 mb alejek służących komunikacji wewnętrznej, które  

w 2019 roku zostaną ulepszone nawierzchnią z kostki brukowej betonowej. Inwestycja 

przez wiele lat służyć będzie poprawie bezpieczeństwa użytkowników cmentarza. 
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• Zagospodarowanie terenu przy cmentarzu komunalnym w Nowosielcach 

Kozickich 

 

PLAN: 50 000,00 zł 

Drugą inwestycją zrealizowaną ze środków Budżetu Obywatelskiego była budowa 

parkingu przy cmentarzu w Nowosielcach Kozickich. Prace polegały na wykonaniu 

podbudowy z kruszywa kamiennego, a następnie w miejscu, gdzie znajdują się 

miejsca parkingowe, wykonano nawierzchnię z geokraty wypełnionej grysem 

kamiennym. Na zadaniu poniesiono koszty w wysokości 49 876,50 złotych. 

IV. Informacje o stanie mienia komunalnego 

Zasoby mieszkaniowe i użytkowe stanowiące własność i współwłasność gminy 

to ogółem 74 budynki, w których znajduje się łącznie 734 lokale mieszkalne i 56 lokali 

użytkowych w tym 10 garaży. Powierzchnia użytkowa wszystkich lokali mieszkalnych 

wynosi łącznie 31826,65 m2, w tym stanowiące własność gminy 11946,07 m2 oraz 

własność osób prywatnych 19880,58 m2. Całość zasobów mieszkaniowych 

stanowiących własność i współwłasność gminy obrazują dołączone tabele nr 1, nr 2, 

nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7. 

Tabela nr 1 przedstawia zasoby mieszkaniowe i użytkowe gminy z podziałem  

na budynki powstałe w latach przed I wojną światową do roku 1949, wybudowane  

w latach 1950 – 1959, kolejne wybudowane w latach 1960 – 1970 oraz pozostałe 

wybudowane po 1970 roku. W każdej kategorii wykazanych budynków wyodrębniono 

podgrupy tj. wszystkie budynki z podziałem na lokale mieszkalne komunalne, 

mieszkalne socjalne oraz budynki, w których znajdują się Wspólnoty Mieszkaniowe  

z podziałem na lokale stanowiące współwłasność gminy oraz własność osób 

prywatnych. 
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Tabela nr 2 przedstawia zasoby mieszkaniowe stanowiące własność  

i współwłasność gminy we wszystkich budynkach. W tej tabeli wykazano także liczbę 

budynków, którymi zarządza jednostka Gminy i inne jednostki, w tym osoby fizyczne. 

Tabela nr 3 i nr 4 obrazuje wykaz budynków stanowiących 100% własności 

Gminy Ustrzyki Dolne z podziałem na lokalizację tj. miasto i wieś. 

Tabela nr 5 i nr 6 przedstawia wykaz budynków z lokalami socjalnymi także 

z podziałem na miasto i wieś. 

W tabeli nr 7 wyszczególnione są lokale użytkowe, które mieszczą się  

w 15 budynkach, w tym w 10 budynkach mieszkalno – użytkowych, a w pięciu 

budynkach z funkcją użytkową bez mieszkalnej.  

Ogółem w zasobach gminnych znajduje się 10 garaży i 46 lokali użytkowych,  

w tym 6 lokali użytkowych do wynajęcia, aktualnie pustostany. 

Budynki, które stanowią 100% własności Gminy są w większości budynkami 

starymi wymagającymi angażowania znacznych środków finansowych, które  

są niezbędne do utrzymania tych zasobów. W złym stanie technicznym w tych 

budynkach jest stolarka okienna, która sukcesywnie jest wymieniana, także znajdujące 

się w nich lokale mieszkalne wymagają gruntowych remontów. Wszystkie dodatkowo 

pozyskane środki finansowe wykorzystywane są do podniesienia standardu budynków  

i znajdujących się w nich lokali mieszkalnych, między innymi poprzez wymianę stolarki 

okiennej i drzwiowej, termomodernizację, wymianę instalacji elektrycznych, wodnych, 

kanalizacyjnych. Dużym problemem są lokale socjalne, w których występują trudne 

warunki zamieszkiwania, między innymi z powodu wspólnych łazienek z uwagi  

na układ instalacji wodno – kanalizacyjnych w budynkach. 
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Tabela nr 1 – Zasoby mieszkaniowe i użytkowe Gminy Ustrzyki Dolne 

Lp. Lata budowy/rodzaj lokalu 
Ilość 

budynków 

Ilość lokali 

– ogółem 
Pow. użytkowa 

1. 

Wybudowane przed II wojną 

światową do 1949: 
31 178 7845,90 

- lokale mieszkalne komunalne 19 54 2608,95 

- lokale mieszkalne socjalne 8 43 1433,50 

- lokale użytkowe 10 32 1171,33 

Wspólnoty Mieszkaniowe, w tym: 8 49 2632,12 

- współwłasność Gminy 8 23 1128,48 

- lokale wykupione 8 26 1503,64 

2. 

Wybudowane w latach: 1950 – 1959: 12 137 6341,90 

- lokale mieszkalne komunalne 4 10 480,48 

- lokale mieszkalne socjalne 1 1 55,13 

- lokale użytkowe 1 6 291,68 

Wspólnoty Mieszkaniowe, w tym: 8 120 5514,61 

- współwłasność Gminy 8 20 924,35 

- lokale wykupione 8 100 4590,26 

3. 

Wybudowane w latach: 1960 – 1970: 6 128 4690,46 

- lokale mieszkalne komunalne 4 4 157,68 

- lokale użytkowe 1 4 127,13 

Wspólnoty Mieszkaniowe, w tym: 2 120 4405,65 

- współwłasność Gminy 2 19 693,94 

- lokale wykupione 2 101 3711,71 

4. 

Wybudowane w latach: 1971 – 2010: 25 335 14583,73 

- lokale mieszkalne komunalne 8 47 1897,41 

- lokale mieszkalne socjalne 3 23 531,90 

- lokale użytkowe 3 2 45,20 

Wspólnoty Mieszkaniowe, w tym: 17 263 12109,22 

- współwłasność Gminy 17 56 2034,25 

- lokale wykupione 17 207 10074,97 

Tabela nr 2 – Zasoby mieszkaniowe stanowiące własność i współwłasność Gminy 

Ustrzyki Dolne 
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Lp. Wyszczególnienie 
Stan na 

31.12.2018 

1. 

Liczba budynków – ogółem w tym: 74 

- stanowiących własność Gminy (bez WM) 36 

- stanowiących współwłasność Gminy (budynki z WM) 38 

2. 

Liczba lokali mieszkalnych komunalnych i socjalnych oraz 

własnościowych w tym: 
734 

- stanowiące własność Gminy 300 

- stanowiące własność osób prywatnych 434 

3. 

Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych – ogółem, w tym: 31826,65 

- stanowiące własność Gminy 11946,07 

- stanowiące własność osób prywatnych 19880,58 

4. 

Liczba budynków administrowanych przez: 

- Jednostki Gminy 44 

- Inne jednostki, w tym osoby fizyczne 30 

5. Liczba lokali socjalnych – ogółem 67 

6. Powierzchnia lokali socjalnych – ogółem 2020,53 

7. 
Liczba Wspólnot Mieszkaniowych powstałych w budynkach 

komunalnych 
29 

8. 
Liczba Wspólnot Mieszkaniowych powstałych w innych 

budynkach niż komunalnych 
3 
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Tabela nr 3 – Wykaz budynków stanowiących 100% własność Gminy – miasto 

Lp. Adres budynku – miasto Ustrzyki Dolne/ulice 

Ilość lokali 

mieszkalnych 

razem  

z użytkowymi 

Pow. 

użytkowa 

1. Bełska 1 2 169,61 

2. Fabryczna 18 7 476,45 

3. Marii Konopnickiej 4 5 157,40 

4. Krótka 1 5 156,81 

5. Krótka 2 4 192,39 

6. Nadgórna 51 1 65,16 

7. Naftowa 10 7 299,42 

8. Rynek 3 5 254,73 

9. Rynek 9 7 410,52 

10. Rynek 16 3 200,64 

11. Sikorskiego 11 6 323,36 

12. Wojska Polskiego 2 4 172,33 

13. 29 Listopada 14 8 195,59 

14. 29 Listopada 16 5 210,08 

15. 29 Listopada 36 8 389,31 

16. 29 Listopada 40 6 260,33 

17. Rynek 4a 1 19,60 

18. Dwernickiego 2 3 146,55 

19. Fabryczna 14 6 271,90 

20. Przemysłowa 16 21 791,68 

21. Fabryczna 27 22 817,33 

22. Dworcowa 10 6 132,45 

23. Rynek14 10 287,01 

24. Rynek 17 6 393,96 

OGÓŁEM 158 6794,61 
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Tabela nr 4 – Wykaz budynków stanowiących 100% własność Gminy – wieś 

Lp. Adres budynku Ilość lokali 
Pow. 

użytkowa 

1. Trzcianiec 24 7 299,21 

2. Równia 26 15 219,05 

3. Równia 46 1 54,52 

4. Liskowate 19 14 408,25 

5. Krościenko 146 1 39,43 

6. Moczary 17 4 194,67 

7. Bandrów 40 2 40,00 

8. Równia 27 1 40,00 

9. Ustjanowa Górna 8 1 52,00 

10. Teleśnica Oszwarowa 22 1 31,28 

11. Dźwiniacz Dolny 32 1 86,40 

12. Ropienka 20 4 127,13 

OGÓŁEM 52 1591,94 

Tabela nr 5 – Wykaz budynków z lokalami socjalnymi – miasto 

Lp. Adres budynku Ilość lokali 
Pow. 

użytkowa 

1. Bełska 1 3 71,48 

2. Marii Konopnickiej 4 5 157,40 

3. Naftowa 10 2 73,67 

4. 29 Listopada 14 7 182,25 

5. 29 Listopada 16 3 121,73 

6. 29 Listopada 40 6 260,33 

7. Dwernickiego 2 1 55,13 

8. 1 Maja 27 1 13,64 

OGÓŁEM 28 935,63 
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Tabela nr 6 – Wykaz budynków z lokalami socjalnymi – wieś 

Lp. Adres budynku Ilość lokali 
Pow. 

użytkowa 

1. Trzcianiec 24 7 299,21 

2. Równia 26 15 219,05 

3. Liskowate 19 14 408,25 

4. Moczary 17 3 158,39 

OGÓŁEM 39 1084,90 

Tabela nr 7 – Wykaz budynków z lokalami socjalnymi – wieś 

Lp. Adres budynku Ilość lokali 
Pow. 

użytkowa 

1. Bełska 1 2 66,01 

2. Krótka 3 2 97,88 

3. 
Korczaka 7 1 15,61 

Korczaka 7 – garaże 2 37,50 

4. Rynek 3 1 110,00 

5. Rynek 9 2 138,16 

6. Rynek 16 1 98,00 

7. 29 Listopada 14 1 13,70 

8. Rynek 4a 1 19,60 

9. 
1 Maja 27 1 58,81 

1 Maja 27 – garaże 8 100,96 

10. Ropienka 20 4 127,13 

11. Dworcowa 10 6 132,45 

12. Rynek 14 10 287,01 

13. Rynek 17 6 393,96 

14. 1 Maja 16 6 291,68 

15. 1 Maja 18 2 45,20 

OGÓŁEM lokale użytkowe + garaże 56 2033,66 

w tym garaże: 10 138,46 
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Wykaz robót za rok 2018 

Lp. Adres Zadania 
Planowane 

rezultaty 

Sposób 

finansowania 

1. 
Przemysłowa 

16 

Adaptacja pomieszczeń byłej 

kotłowni na komórki lokatorskie, 

Uzyskanie 

pieszczeń 

gospodarczych 

dla lokatorów 

własne 

2. 
Przemysłowa 

16 

Wykonanie zadaszenia nad 

wejściem do piwnicy budynku 
- Własne 

3. Rynek 14 

Docieplenie strychu wełną 

mineralną, wymiana piony 

kanalizacyjnego między parterem 

a trzecim piętrem, 

doprowadzenie wody bieżącej na 

trzecie piętro, remont gruntowny 

pomieszczenia nr 1 na trzecim 

piętrze, montaż nowych lamp 

LED  

z czujnikiem ruchu na klatce 

schodowej i korytarzu 

Poprawa 

izolacji 

termicznej, 

poprawa 

oświetlenia  

i oszczędności 

energii 

eklektycznej 

Własne 

4. Dworcowa 10 

Wykonanie instalacji monitoringu, 

montaż automatów wejściowych  

w szaletach, wymiana części 

urządzeń w szaletach, 

Poprawa 

bezpieczeństwa 

wokół budynku 

Własne 

5. 
Trzcianiec 

ujęcie wody 

Wymiana pompy głębinowej nr 1, 

wymiana urządzeń sterujących 

w rozdzielni elektrycznej 

Poprawa 

wydajności  

w zaopatrzeniu 

w wodzę 

bieżącą 

Własne 

6. Rynek 9 

Wykonanie izolacji poziomej, 

iniekcji murów w pomieszczeniu 

byłej galerii i korytarza na 

parterze 

Likwidacja 

zagrzybienia 
Własne 

7. 1 Maja 27/9 
Remont zdewastowanego lokalu 

mieszkalnego 

Przywrócenie 

użyteczności 

lokalu 

Własne 

8. Teren miasta 

Mycie elewacji budynków 

będących w zarządzaniu ZGM-u 

oraz malowanie części elewacji 

Poprawa 

estetyki 
Własne 
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9. Fabryczna 18 

Uprzątnięcie gruzu wokół 

komórek lokatorskich, 

uzupełnienie ubytków w ścianach 

komórek- cegłą 

Poprawa 

estetyki  

i 

zabezpieczenia 

ścian komórek 

Własne 

10. 

Place zabaw 

Dworcowa, 

Chopina 

Naprawa urządzeń, wymian 

zdewastowanych części 

ogrodzenia 

Poprawa 

bezpieczeństwa 
Własne 

11. 

Liskowate 19 

 

 

 

 

 

Liskowate 19 

Wykonanie drenażu oczyszczalni 

ścieków, montaż stacji 

uzdatniana wody w hydroforni 

budynku, 

 

 

 

utwardzenie placu pod komórki, 

zakup i montaż komórek na opał, 

Ochrona 

środowiska, 

poprawa jakości 

wody pitnej dla 

mieszkańców, 

 

 

poprawa 

funkcjonalności 

Własne 

 

 

 

 

 

własne 

12. 
29-listopada 

40 

Naprawa pokrycia dachu papa 

termozgrzewalną 

Likwidacja 

przecieków, 
Własne 

13. Naftowa 4/9 
Przykrycie dachu komórki blachą 

trapezową 

Likwidacja 

przecieków, 
Własne 

14. Fabryczna 14 

Wymiana pionu kanalizacyjnego 

między piętrem 1 a piwnicą, 

wymiana posadzki w łazience 

lokalu nr 2 

Prawidłowe 

odprowadzanie 

ścieków 

Własne 

15. 
29-listopada 

36/1/2 

Gruntowny remont lokalu nr 1  

i częściowy nr 2 

Pozyskanie 

lokali 

mieszkalnych 

dla lokatorów 

Własne 

16. Trzcianiec 14 

Naprawa dachu, obróbek 

blacharskich, naprawa rynien, 

uzupełnienie ubytków betonu na 

tarasie i balkonach 

Likwidacja 

przecieków, 
Własne 

17. Rynek 17 
Wykonanie ciągów 

wentylacyjnych (Bar Piwniczka) 

Likwidacja 

wyziewów 
Własne 

18. 
Sikorskiego 

11 

Naprawa schodów 

zewnętrznych, montaż 

zerwanych obróbek blacharskich, 

montaż ław kominowych i stopni 

Umożliwienie 

dojścia do 

kominów, 

warunki BHP 

Własne 
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kominiarskich na dachu, 

wymiana pionu zasilającego 

budynek  

w energię elektryczną od 

przyłącza do zabezpieczenia 

przedlicznikowego oraz 

pomiędzy kondygnacjami 

poprawa 

bezpieczeństwa 

przesyłu energii 

elektrycznej 

19. Naftowa 4 

Kapitalny remont klatki 

schodowej, wymiana lamp, 

naprawa schodów w budynku, 

Poprawa 

estetyki 
Własne 

20. 
Konopnickiej 

4 

Malowanie pokrycia dachu 

(blacha trapezowa), naprawa 

oświetlenia w piwnicy budynku 

Zabezpieczenia 

przed korozją 
Własne 

21. 1 Maja 27 

Kapitalny remont sanitariatów  

i korytarzy (ciągi komunikacyjne) 

oraz ponowny remont lokalu nr 9 

po kolejnej dewastacji 

Poprawa 

estetyki 
Własne 

Stan mienia jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Ustrzyki Dolne na dzień  

31 grudnia 2018 roku 

Lp. 
STAN MIENIA KOMUNALNEGO 

wynikający z: 

DANE 

RZECZOWO (ha) FINANSOWO (zł) 

 
Własności praw majątkowych: poz. 

1., poz. 2. 
  

1. Grunty komunalne 1295 38 850 000 

a) pozostające w zasobie 1207 36 210 000 

b) przekazane w trwały zarząd 9 270 000 

c) będące w użytkowaniu wieczystym 79 2 370 000  
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Lp. 
STAN MIENIA KOMUNALNEGO 

wynikający z: 

ZMIANY NA STANIE MIENIA w okresie  

1 roku (w stosunku do 31.12.2017) 

RZECZOWO (ha) FINANSOWO (zł) 

 
Własności praw majątkowych: poz. 

1., poz. 2. 
  

1. Grunty:  

a) nabyte do zasobu mienia 

komunalnego 

+ 1,48 + 101 037 

b) zbyte - 1,91 - 418 807,69 

c) zbycie prawa użytkowania 

wieczystego 

- 2,40 + 389 376,20 

    

2. Budynki i budowle   

a) lokale mieszkalne 

(ubyło w wyniku 

wykupu przez 

użytkowników) 5 lokali 

o powierzchni 339,28 

m2 

+ 95 796, 31 

Lp. DZIERŻAWA GRUNTÓW Z PRZEZNACZENIEM POD: 

 TEREN POWIERZCHNIA WARTOŚĆ 

1. Kioski, letnie ogrody 

gastronomiczne 

0,1400 266 478 

2. Pod wyciągi narciarskie 22,83 24 661 

3. Garaże 0,2005 67 359 

4. Dzierżawa rolna 105,6023 46 500,00 
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Informacja o użyczeniu gruntów przez Gminę Ustrzyki Dolne od innych podmiotów: 

• Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pionierska” w Ustrzykach Dolnych – obręb Ustrzyki 

Dolne, część dz. nr. 563 o pow. 620m2, część dz. nr 547/1 o pow. 34m2 –  

z przeznaczeniem na cele budowlane, tj. przebudowę istniejącego ciągu 

jezdnego i pieszego. Umowa zawarta na czas określony 10-u lat do 20 listopada 

2027r.  

• Spółdzielnia Mieszkaniowa „Drzewiarz” w Ustrzykach Dolnych – obręb Ustrzyki 

Dolne, część dz. nr. 602/8 o pow. 195m2, część dz. nr. 602/9 o pow. 330m2, 

część dz. nr 602/18 o pow. 42m2 – z przeznaczeniem na cele budowlane,  

tj. przebudowę istniejącego ciągu pieszego. Umowa zawarta na czas określony 

10-u lat do 20 listopada 2027r.  

• Wspólnota Mieszkaniowa „Cis”, ul. Piastowska 40 w Ustrzykach Dolnych – obręb 

Ustrzyki Dolne, część dz. nr. 561/2 o pow. 270m2– z przeznaczeniem na cele 

budowlane, tj. przebudowę istniejącego ciągu pieszego. Umowa zawarta na czas 

określony 10-u lat do 20 listopada 2027r.  

• Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Jagiellońskiej 48 – obręb Ustrzyki Dolne, 

część dz. nr. 561/1 o pow. 320m2 – z przeznaczeniem na cele budowlane,  

tj. przebudowę istniejącego ciągu j pieszego. Umowa zawarta na czas określony 

10-u lat do 20 listopada 2027r.  

• Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. Z o. o. z siedzibą w Ustrzykach 

Dolnych, ul. Przemysłowa 2R – obręb Ustrzyki Dolne, działka nr 602/19 o pow. 

52m2 -związana z przebudową ciągów komunikacyjnych. Umowa zawarta  

na czas nieokreślony. 

• Spółdzielnia Mieszkaniowa „Drzewiarz” w Ustrzykach Dolnych – obręb Ustrzyki 

Dolne, działka nr. 607/3 o pow. 55m2, działka nr. 609/3 o pow. 105m2 -związana  

z przebudową ciągów komunikacyjnych. Umowa zawarta na czas nieokreślony. 

• Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pionierska” w Ustrzykach Dolnych – obręb Ustrzyki 

Dolne, część dz. nr. 2776, o pow. 17m2 – z przeznaczeniem na cele związane  

z urządzeniem drogi oraz niezbędnej infrastruktury. Umowa zawarta na czas 

nieokreślony 

• Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pionierska” w Ustrzykach Dolnych – obręb Ustrzyki 

Dolne, działka nr. 285/1 o pow. 650m2 oraz część dz. nr. 2775 o pow. 500m2 –  

z przeznaczeniem na cele związane z urządzeniem drogi oraz niezbędnej 

infrastruktury. Umowa zawarta na czas nieokreślony 

• Polskie Koleje Państwowe S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 62 – 

obręb Ustrzyki Dolne, część dz. nr. 1751/10 o pow. 20m2 – przeznaczona jako 

droga dla pojazdów po uprzednim remoncie wykonanym przez Gminę Ustrzyki 

Dolne. Umowa zawarta na czas nieokreślony. 

• Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe 

Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne - obręb Ustjanowa Górna, udostępnienie terenu  

na poprowadzenie trasy wyczynowej narciarstwa biegowego o długości 5km, 
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oraz narciarskiego szlaku turystyczno-rekreacyjnego o długości 10 km w celu 

uprawiania narciarstwa biegowego i turystyki narciarskiej, organizacji zawodów, 

spacerów, wycieczek narciarskich i pieszych. Użyczenie gruntu zawarte na czas 

nieokreślony. 

Informacja o użyczeniu gruntów na rzecz innych podmiotów od Gminy Ustrzyki Dolne: 

• Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – obręb Trzcianiec, działka 

nr. 7/6, o pow. 125m2, działka nr 4/3 o pow. 4225m2, zabudowana budynkiem 

hydroforni wraz z infrastrukturą przekazana na cele prowadzenia działalności 

statutowej tj. zbiorowe zaopatrzenie ludności w wodę. Umowa zawarta na czas 

nieokreślony. 

• Ochotnicza Straż Pożarna w Stankowej – obręb Stańkowa, działka nr. 347 i 348, 

o łącznej pow. 1848m2 – na prowadzenie działalności statutowej. Umowa 

zawarta na czas nieokreślony. 

• Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady”, Orelec 35, Uherce Mineralne – 

obręb Ustjanowa Górna, cześć dz. nr. 213/2 o pow. 670m2 z przeznaczeniem  

na siłownię zewnętrzną. Umowa zawarta na czas określony do 30 czerwca 2025r. 

• Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady”, ul. Rynek 27/28 Ustrzyki Dolne, 

– obręb Ustjanowa Górna, część dz. nr. 496, o pow. 4m2– na ustawienie tablicy 

informacyjnej. Umowa zawarta na czas określony do 31 grudnia 2021r. 

• Wspólnota Mieszkaniowa PCK w Ustrzykach Dolnych – obręb Ustrzyki Dolne, 

część dz. nr. 238/28 o pow. 10m2 - z przeznaczeniem na usytuowanie 

kontenerów na odpady komunalne. Umowa zawarta na czas nieokreślony. 

Roczny dochód 120 zł. 

• Wspólnota Mieszkaniowa Budynku PCK 54 w Ustrzykach Dolnych – obręb 

Ustrzyki Dolne, część dz. nr. 238/28 o pow. 1000m2 – z przeznaczeniem  

na poprawienie warunków zagospodarowanie nieruchomości przyległej. Umowa 

zawarta na czas nieokreślony. Roczny dochód 123zł. 

• Wspólnota Mieszkaniowa Budynku Gombrowicza 39 – obręb Ustrzyki Dolne, 

część dz. nr. 556/35, o pow. 700m2 – z przeznaczeniem na cele budowy miejsc 

postojowych. Umowa zawarta na czas nieokreślony.  

• Wspólnota Mieszkaniowa Budynku Pionierska 6 – obręb Ustrzyki Dolne, część  

dz. nr. 973/2 o pow. 200m2 – z przeznaczeniem na cele związane z infrastrukturą 

drogową. Umowa zawarta na czas nieokreślony.  

• Zespół Szkół Publicznych w Ropience – obręb Ropienka, część dz. nr. 492/12  

o pow. 500m2, cześć dz. nr. 492/13 o pow. 700m2– z przeznaczeniem na cele 

szkolne. Umowa zawarta na czas nieokreślony. 

• Wspólnota Mieszkaniowa Szopena 6 – obręb Ustrzyki Dolne, część  

dz. nr. 915/6 o pow. 760m2 – na budowę infrastruktury strefy wypoczynku. 

Umowa zawarta na czas nieokreślony. 

• Ustrzyckie Stowarzyszenie Kultury, ul. 29-go Listopada 31 Ustrzyki Dolne – obręb 

Ustrzyki Dolne, część dz. nr. 1209/5 o pow. 650m2, część działki  



RAPORT O STANIE GMINY 

 

 

WWW.USTRZYKI-DOLNE.PL 

 

55 

nr. 1209/6 o pow. 20m2, część1209/7 o pow. 110m2 – z przeznaczeniem na cele 

związane z budową infrastruktury turystyczno- sportowo – rekreacyjnej. Umowa 

zawarta na czas określony do 31 grudnia 2024r.  

• Klub Sportowy „Lotnik” w Ustjanowej Dolnej – obręb Ustjanowa Górna, działka  

nr. 59, o pow. 4400m2 – na realizację zadań statutowych klubu. Umowa zawarta  

na czas nieokreślony. 

• Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. Z o.o. w Brzegach 

Dolnych – obręb Ustrzyki Dolne, działka nr. 1437 o pow. 1979m2 – w celu 

prowadzenia całodobowego parkingu. Umowa zawarta na czas nieokreślony. 

• Miejski Klub Sportowy Bieszczady w Ustrzykach Dolnych Sp. Z o.o. – obręb 

Ustrzyki Dolne, działki nr. 1823, 1814, 1821, 1822, 1824 o łącznej pow. 62237 

m2, wraz z obiektami stadionu sportowego – do prowadzenia działalności 

statutowej. Umowa zawarta na czas nieokreślony. 

• Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dźwiniacz Dolny- obręb Dźwiniacz Dolny, działka  

nr 150/5 o pow. 4123m2 – na budowę świetlicy wiejskiej. Umowa zawarta  

na czas nieokreślony. 

• Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. Z o.o. w Brzegach 

Dolnych – obręb Ustrzyki Dolne, działka nr. 1900/4 o pow. 70m2 – pod istniejącą 

hydrofornię. Umowa zawarta na czas nieokreślony. 

• Stowarzyszenie Ogrodowe „Storczyk”, ul. Pionierska 13/37 w Ustrzykach 

Dolnych – obręb Ustrzyki Dolne, część dz. nr. 732/3 o pow. 1900m2 –  

z przeznaczeniem na parking samochodowy. Umowa zawarta na czas 

nieokreślony. 

• Sołectwo Wojtkówka – obręb Wojtkówka, działka nr. 586 o pow. 4828m2 –  

z przeznaczeniem na cele społeczności wiejskiej. Umowa zawarta na czas 

nieokreślony. 

Informacja o stanie gruntów przekazanych w dzierżawę, stanowiących mienie Gminy 

Ustrzyki Dolne: 

• Grunty przekazane w dzierżawę na cele handlowo – usługowe; 

• Grunty na ul. Korczaka i „Zielony Rynek”; 

• Grunty dzierżawione pod „Ogródki letnie”, na okres 6-u miesięcy; 

• Grunty dzierżawione pod działalność związaną z przewozem osób. 
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V. Informacja o realizacji polityk, programów, strategii 

5.1 Strategia Rozwoju Gminy Ustrzyki Dolne na lata 2015-2025 

Realizowany przez Gminę projekt pn. ,,Wsparcie energetyki rozproszonej  

w Gminach Bieszczadzkich poprzez instalację systemów energii odnawialnej dla 

gospodarstw domowych” w ramach RPO WP 2014-2020 wpisuje się w Strategię 

Rozwoju Gminy, Działanie IV - Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii. Energetyka jest sektorem silnie oddziałującym na środowisko naturalne 

zarówno z racji korzystania z zasobów przyrodniczych, jak i z powodu negatywnego 

wpływu procesów przetwarzania energii w przypadku energetyki konwencjonalnej  

na otoczenie. Ograniczanie wpływu sektora energetycznego na otoczenie jest jednym 

z priorytetów działań samorządu. Projekt realizowany jest w partnerstwie z czterema 

gminami bieszczadzkimi tj. Czarna, Cisna, Olszanica, Solina. W ramach projektu  

w Gminie Ustrzyki Dolne zostanie zamontowanych 271 instalacji tj.: kolektory 

słoneczne, panele fotowoltaiczne, gruntowe pompy ciepła i kotły na biomasę. Gmina 

Ustrzyki Dolne pełni w tym projekcie rolę partnera wiodącego. Realizacja projektu 

przewidziana jest na lata 2018-2019. 

Strategia Rozwoju określa również Działanie III – Budowa partnerstwa  

z wykorzystaniem współpracy transgranicznej na rzecz zwiększania ruchu 

turystycznego, poprawa dostępności terenów przygranicznych. Opis kierunku: 

Założeniem działania jest kontynuacją inicjatyw w zakresie współpracy 

transgranicznej. Powinna ona mieć wymiar zarówno infrastrukturalny jak i kulturalny. 

Powyższe działania wspierają obopólny rozwój gospodarczy współpracujących 

jednostek oraz wpływają na poprawę integracji społecznej mieszkańców.  

Projekt "SOS-ratunek – centrum szkoleniowe organizowania i prowadzenia 

transgranicznych akcji ratunkowych” wpisuje się w powyższe działanie. 

Projekt obejmuje współpracę w ramach Programu Transgranicznego Polska-

Białoruś-Ukraina 2014-2020. Liderem projektu jest Fundacja SOS-na ratunek, która 

budowę i organizację centrum przygotowuje razem Gminą Ustrzyki Dolne, Grupą 

Bieszczadzką GOPR, a po stronie ukraińskiej z Lwowską Służbą Kontroli  

i Ratownictwa Związku Turystyczno-Sportowego Ukrainy. Przebudowa - adaptacja 

byłej szkoły podstawowej w Równi obejmuje podnoszenie nadbudówki nad 

skrzyżowanie, dodanie klatki schodowej z windą, przerobienie wewnętrznej 

przestrzeni na nowe funkcje, przebudowę toalet, łazienek, okablowanie, instalacje 

hydrauliczne i grzewcze, modernizacja kotłowni. Nadbudowa (umieszczona  

na pierwszym piętrze) będzie używana jako sala szkoleniowa i przejście między 

częściami budynku na zachód i na wschód. Przebudowa parteru pozwoli stworzyć 

trening pokoje, sale symulacyjne, pokój socjalny, gabinet medyczny, pomieszczenie 

do cateringu, biuro administracyjne, pomieszczenie zaopatrzenia, systemy 

okablowania, hydrauliczne i grzewcze zostaną zmodernizowane i dostosowane do 

nowych funkcji budynku. Budynek zostanie wyposażony w wentylację, klimatyzację  

i systemy gaśnicze, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo. Sale symulacji będą 

wyposażone w symulację pogody, terenu i sytuacji zagrażających życiu. 
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Do centrum będą przyjeżdżać również ratownicy i szkoleniowcy z całej Polski  

i zagranicy. Twórcy tego działania za cel stawiają sobie również upowszechnienie 

wiedzy o bezpieczeństwie w górach w całym społeczeństwie oraz szkolenie z zakresu 

medycyny ratunkowej. 

Przed inwestycją:

 
Wizualizacja inwestycji:

 

 
Planowane wydatki Ogółem: € 1 864 110,39 

Kwota wsparcia Gminy Ustrzyki Dolne: € 666 729,90 

Termin rozpoczęcia projektu: styczeń 2019 r. 

Termin zakończenia realizacji zadania: 31.03.2021 r. 

24%

18%

22%

36%

Podział kosztów projektu

1. Fundacja SOS na ratunek

2. Lwowska regionalna służba kontrolno - ratownicza związku sportowo - turystycznego
Ukrainy
3. Górskie Ochotnicze Pogotowie-Grupa Bieszczadzka

4. Gmina Ustrzyki Dolne
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Kolejne w Strategii działanie - Działanie IV – Budowanie i upowszechnianie 

społeczeństwa informacyjnego. Opis kierunku: Intensywny rozwój społeczeństwa 

informacyjnego i rosnące zapotrzebowanie na wyższą jakość usług i produktów ICT 

są przyczyną powszechnego stosowania komputerów w różnych dziedzinach życia. 

Informatyka i telekomunikacja to branże istotne w perspektywie finansowej 2014-2020 

z uwagi na potrzeby społeczeństwa i gospodarki związane z rozwojem cyfrowym. 

Województwo Podkarpackie należy do regionów o wyróżniających się zasobach 

potencjału naukowo-badawczego w zakresie technologii informacyjno-

komunikacyjnych. Dodatkowo znajduje się tu także siedziba największej firmy 

informatycznej w skali kraju, która posiada statut dużej korporacji międzynarodowej 

(ASSECO). Dlatego też jest to jedna z trzech kluczowych dziedzin, które będą mogły 

liczyć na wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskiej. Realizując te założenia 

strategiczne Gmina Ustrzyki Dolne przystąpiła do realizacji projektu: „Wifi4EU – 

zapewnienie bezpłatnego Internetu w miejscach publicznych” Działanie: 

Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych- Wifi4EU. 

WiFi4EU to program Komisji Europejskiej mający na celu wspieranie instalacji 

najnowocześniejszego sprzętu Wi-Fi w centrach życia społeczności w całej Europie, 

dla mieszkańców i gości. Dotyczy to parków, miejskich placów, budynków 

użyteczności publicznej, bibliotek, centrów zdrowia, muzeów i innych przestrzeni 

publicznych. UE sfinansuje sprzęt i koszty instalacji hotspotów Wi-Fi. Beneficjent 

zapłaci za łączność (abonament internetowy) i utrzymanie sprzętu przez co najmniej  

3 lata. 

 
Planowane wydatki Ogółem: € 120 milionów 

Kwota wsparcia: € 15 000 

Termin rozpoczęcia projektu: 18.12.2018 r. 

Termin zakończenia realizacji zadania: 30.07.2020 r. 
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5.2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Ustrzyki Dolne  

Na terenie gminy posiadamy dwa obowiązujące Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego: 

• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta  

i gminy Ustrzyki Dolne, które przyjęte zostało Uchwałą XXVII/204/2000 Rady 

Miasta Ustrzyki Dolne z dnia 27 czerwca 2000r. ze zmianą wprowadzona 

uchwałą Nr XIV/111/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia  

3 listopada 2011r.,  

• dla terenów przejętych w 2002r. od Gminy Olszanica - Studium Uwarunkowań 

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Olszanica uchwalonego 

Uchwałą Rady Gminy w Olszanicy Nr XXVIII/210/2001 z dnia 31 grudnia 2001r. 

Opracowane w latach 1999-2001 Studium powstało zgodnie z zapisami 

ówcześnie obowiązującej ustawy, tj. ustawy z dnia 7 lipca 1994r o zagospodarowaniu 

przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.). W związku ze zmianą 

przepisów prawa, w tym ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

niezbędne stało się dostosowanie ustaleń obowiązujących Studium. Dlatego Uchwałą 

nr XXIII/290/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 12 sierpnia 2016r. Gmina 

przystąpiła do sporządzenia nowej edycji Studium.  

Opracowanie powyższego Studium, przyczyni się do uporządkowania  

i polepszenia w zagospodarowaniu poszczególnych terenów oraz ułatwi prowadzenie 

na terenie gminy racjonalnej polityki przestrzennej. 

5.3 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  

Na terenie gminy Ustrzyki Dolne obowiązuje 41 miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, które posiadają pokrycie na poziomie 2,8% 

powierzchni gminy. Obowiązujące plany, uchwalane były w różnych stanach 

prawnych, część z nich wymagać może aktualizacji. Fakt ten jednak nie powoduje 

nieważności tych dokumentów. 

Aktualnie (na koniec roku 2018) w trakcie procedowania są dwa projekty 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o niewielkiej powierzchni 

pokrywającej się z obszarami, dla których obowiązuje już miejscowy plan tj. zmiana 

MPZP Jamna Górna – Arłamów oraz MPZP „Rynek I”. 

Przystąpienie do realizacji nowych miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego powinno następować w miarę faktycznych potrzeb  

i po przeanalizowaniu zasadności i możliwości ich realizacji. 
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Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

Nazwa planu Rok wejścia w życie 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego  

pn. "Ustrzyki Dolne-Zabłocie" Rady Miejskiej w Ustrzykach 

Dolnych 

1996 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego  

pn. "Teleśnica Sanna 1" Rady Miasta Ustrzyki Dolne 
1997 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego  

pn. "ROPIENKA II" Rady Gminy w Olszanicy 
1997 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego  

pn. "ROPIENKA III" Rady Gminy w Olszanicy 
1997 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego  

pn. "ROPIENKA IV" Rady Gminy w Olszanicy 
1997 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego  

pn. "ROPIENKA V" Rady Gminy w Olszanicy 
1997 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego  

pn. "ROPIENKA I" Rady Gminy w Olszanicy 
1997 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego  

pn. "SEREDNICA I" Rady Gminy w Olszanicy 
1997 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego  

pn. "SEREDNICA II" Rady Gminy w Olszanicy 
1997 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego  

pn. "Brelików I" Rady Gminy w Olszanicy 
2000 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego  

pn. "STAŃKOWA I" Rady Gminy w Olszanicy 
2000 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego  

pn. "Brelików II" Rady Gminy w Olszanicy 
2000 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego  

pn. "Ustianowa Górna - I" Rady Miejskiej w Ustrzykach 

Dolnych 

2001 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego  

pn. "Hoszów 1" Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 
2001 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego  

pn. "Ustrzyki Dolne 1" Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 
2001 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego  

pn. "Brzegi Dolne-cmentarz" Rady Miejskiej w Ustrzykach 

Dolnych 

2001 

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego pn. "część terenów przy ul. Kolejowej" 

Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

2002 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  

pn. "Centrum -I/2001" Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 
2002 
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Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Ustrzyki Dolne pn. "Ustianowa Górna II" Rady Miejskiej  

w Ustrzykach Dolnych 

2003 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego  

pn. "Wincentego Pola -II/2002" Rady Miejskiej  

w Ustrzykach Dolnych 

2003 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

"Strwiążyk III" Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 
2003 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego  

pn. "Strwiążyk II" Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 
2003 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego  

pn. "Przemysłowa-I" Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 
2003 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego  

pn. "Brzegi Dolne I" Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 
2003 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla 

obszaru w rejonie ul "Wyzwolenia " Rady Miejskiej  

w Ustrzykach Dolnych 

2005 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego  

pn. "Krościenko 3" Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 
2005 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

"Jamna Górna-Arłamów" Rady Miejskiej w Ustrzykach 

Dolnych 

2006 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

"Ustianowa Dolna 1" Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 
2007 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego  

pn. "Jureczkowa I " Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 
2007 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego  

pn. "Hoszów 2 " Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 
2007 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla 

obszaru położonego przy ul. Rynek, Szkolnej, 29 Listopada, 

Kolejowej i Nadbrzeżnej w Ustrzykach Dolnych.  

2007 

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego pn. "Krościenko 3" Rady Miejskiej  

w Ustrzykach Dolnych 

2007 

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego "Jamna Górna-Arłamów" 
2010 

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego sporządzonego dla obszaru położonego 

przy ul. Rynek, Szkolnej, 29 Listopada, Kolejowej  

i Nadbrzeżnej w Ustrzykach Dolnych.  

2010 
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MPZP dla gazociągu wysokiego ciśnienia relacji 

Hermanowice - Strachocina, terenu położonego w gminie 

Ustrzyki Dolne 

2011 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Trójca 

etap I 
2012 

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Krościenko 3 
2014 

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Krościenko 3 
2014 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

Krościenko Dworzec 
2017 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego części 

miasta Ustrzyki Dolne w granicach działek nr ew. 1325, 

1327, 1329/1, 1329/2, 1329/3, 1329/4 

2018 

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego "Jamna Górna-Arłamów" 
2018 
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Granice terenów objętych obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego.
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5.4 Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Ustrzyki Dolne na 

lata 2018 - 2021 

Przedmiotem Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Ustrzyki Dolne 

jest problematyka ochrony dziedzictwa kulturowego gminy Ustrzyki Dolne. Celem tego 

opracowania sporządzonego na okres 4 lat jest określenie głównych zadań i kierunków 

działań na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami. Gminny Programu Opieki nad 

Zabytkami Gminy Ustrzyki Dolne na lata 2018 – 2021”, został przyjęty Uchwałą  

Nr IV/40/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w dniu 13 lipca 2018 r.  

Zgodnie z art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia  

23 lipca 2003 r. formami ochrony zabytków są: wpis do rejestru zabytków; uznanie za 

pomnik historii; utworzenie parku kulturowego; ustalenia ochrony w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji  

o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego. 

Zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków 

Zgodnie z art. 9 oraz 10 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, do 

rejestru zabytków wpisuje się zabytek nieruchomy lub ruchomy na podstawie decyzji 

wydanej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wniosek właściciela tegoż 

zabytku z urzędu. Wpis do rejestru dokonywany jest jedynie w przypadku możliwości 

obiektywnego wykazania, że obiekt odpowiada w pełni definicji zabytku zawartej w art. 

3 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a w szczególności 

dowiedzeniu, iż jego zachowanie leży w interesie społecznym, ze względu  

na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. 

Na terenie gminy Ustrzyki Dolne znajdują się 32 zabytki nieruchome wpisane do 

rejestru zabytków.  

Gminna Ewidencja Zabytków  

Zabytki ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Ustrzyki Dolne obejmują, 

zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, obiekty wpisane  

i niewpisane do rejestru zabytków. Z terenu gminy Ustrzyki Dolne 

zewidencjonowanych zostało 225 obiektów nieruchomych o charakterze zabytkowym, 

w tym 112 stanowisk archeologicznych. Zabytki te obejmują zabudowania  

o charakterze sakralnym, świeckie budynki użytku publicznego, cmentarze 

wyznaniowe oraz tzw. Małą architekturę obejmującą kapliczki, pomniki i figury 

przydrożne, a nadto stanowiska archeologiczne. 
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Zabytki ruchome 

Na terenie gminy Ustrzyki Dolne zabytki ruchome to przede wszystkim 

wyposażenie i wystrój malarski wnętrz kościołów parafialnych oraz cerkwi 

greckokatolickich. W definicję zabytku ruchomego wpisują się ponadto liczne kapliczki 

zachowane niemalże w każdej miejscowości gminnej oraz nagrobki zlokalizowane  

na terenie cmentarzy wyznaniowych. 

W 2018 r. do Gminnej Ewidencji Zabytków w Ustrzykach Dolnych przyjęto kartę 

adresową zabytku nieruchomego - kaplicę grobową Jana i Amalii Wierzbickich oraz 

starodrzew przy kaplicy Wierzbickich w Ropience - Zarządzenie nr 1/IX/18 Burmistrza 

Ustrzyk Dolnych z dnia 6 września 2018 r. 

5.5 Transport zbiorowy w gminie  

Na terenie Gminy Ustrzyki Dolne funkcjonuje publiczny transport zbiorowy  

w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Linie 

komunikacyjne, na których był wykonywany publiczny transport zbiorowy w 2018 r.  

w gminnych przewozach pasażerskich: 

• Ustrzyki Dolne - Bandrów – przez Jałowe Moczary; 

• Ustrzyki –Krościenko – Łodyna – Dźwiniacz – Serednica; 

• Ustrzyki Dolne – Równia – Hoszów – Jałowe – Moczary – Bandrów; 

• Ustrzyki Dolne – Łobozew - Teleśnica Oszwarowa – Daszówka; 

• Ustrzyki Dolne – Równia - Hoszowczyk - Ustrzyki Dolne; 

• Ustrzyki Dolne – Krościenko – Liskowate. 

Przebieg w kilometrach w gminnych przewozach pasażerskich – 61 560 km  

Liczba pasażerów przewiezionych tj.: 

• liczba sprzedanych biletów jednorazowych w gminnych przewozach 

pasażerskich – 4 921, 

• liczba sprzedanych biletów miesięcznych w gminnych przewozach pasażerskich 

(gdzie jeden bilet miesięczny = 44 pasażerów) – 5 872 x 44 = 258 368. 

Gmina zakupiła 5800 szt. biletów miesięcznych na potrzeby dowozu dzieci do 

szkół. Na terenie gminy znajduje się 116 przystanków autobusowych  

w tym 97 przystanków autobusowych na obszarze wiejskim. Gmina Ustrzyki jest 

właścicielem 5 przystanków, natomiast 111 jest zarządcą. 
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5.6 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne  

na lata 2015-2020 z perspektywą do roku 2021 

Celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne 

/PGN/ jest przedstawienie zakresu działań możliwych do realizacji w związku  

z ograniczeniem zużycia energii finalnej we wszystkich sektorach na terenie gminy,  

a co za tym idzie z redukcją emisji gazów cieplarnianych, w tym CO2. Osiągnięcie tego 

celu bezpośrednio wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców gminy. Cel główny 

Gmina Ustrzyki Dolne zamierza osiągnąć poprzez realizację następujących celów 

szczegółowych: 

• promowanie gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Ustrzyki Dolne, 

• efektywne gospodarowanie energią w Gminie Ustrzyki Dolne, 

• zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 

• redukcja gazowych i pyłowych zanieczyszczeń powietrza, w tym CO2, 

• podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz ich wpływ na lokalną 

gospodarkę ekoenergetyczną i jakość powietrza.  

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne wyznacza główne 

cele strategiczne rozwoju Gminy w powyższym zakresie. Realizowany przez Gminę 

projekt pn. ,,Wsparcie energetyki rozproszonej w Gminach Bieszczadzkich poprzez 

instalację systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych” w ramach RPO 

WP 2014-2020 stanowi jedno z podjętych działań w zakresie realizacji PGN. Projekt 

opisano dokładnie w punkcie 5.1 niniejszego opracowania. 

5.7 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ustrzyki Dolne na lata  

2016-2025 i inne formy działania na rzecz środowiska 

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ustrzyki Dolne” przyjęty został 

Uchwałą Nr XXXV/469/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych. 

Usuwanie wyrobów z azbestem na terenie gminy prowadzone jest od 2015 r. Od 

2014 r. realizowany jest „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu 

gminy Ustrzyki Dolne na lata 2014-2032” (uchwała Nr V/3715 Rady Miejskiej  

w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 lutego 2015 r.). Gmina pozyskuje dotacje celowe  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

na realizację programu. Gmina składa wniosek o dofinansowanie w imieniu osób 

fizycznych i wspólnot mieszkaniowych. W 2018 roku z powodu braku dofinansowania 

z WFOŚiGW w Rzeszowie Gmina nie pozyskała środków na usuwanie wyrobów 

zawierających azbest. 

W odniesieniu do "Strategii Ochrony Środowiska dla Gminy Ustrzyki Dolne” 

przyjętej do realizacji zgodnie z założeniami „Programu Ochrony Środowiska dla 

Gminy Ustrzyki Dolne na lata 2016 – 2025” przyjętego Uchwałą Nr XXXV/469/17 Rady 

Miejskiej w zakresie dot. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu –  

PRIORYTET 1. W 2018 r. przeprowadzono 39 kontroli w zakresie przestrzegania 
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zakazu termicznego przekształcania odpadów w paleniskach domowych na terenie 

miasta Ustrzyki Dolne, w trakcie których nie stwierdzono przygotowanych do spalenia 

ani spalania odpadów lub materiałów zabronionych w palenisku, w związku z czym nie 

pobierano próbek do badań laboratoryjnych. Informowano także kontrolowanych  

i rozdawano przygotowane ulotki o zasadach prawidłowego korzystania z palenisk 

oraz dozwolonych i zabronionych materiałów opałowych. W odniesieniu do  

„Harmonogramu zadań ekologicznych”, przyjętych do realizacji zgodnie z założeniami 

„Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ustrzyki Dolne na lata 2016 - 2025”, 

zrealizowano: 

• w zakresie „Ochrona i efektywne wykorzystanie zasobów wodnych – 

PRIORYTET 4”, w ramach ppkt 3 Gmina Ustrzyki Dolne dokonała 186 wezwań 

kontrolnych w zakresie udokumentowania odprowadzania nieczystości ciekłych, 

przeprowadzono 22 postępowania administracyjne w zakresie wyposażenia 

nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub w przydomową oczyszczalnię 

ścieków bytowych, zgłoszono 89 zbiorników bezodpływowych  

i 130 przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych do ewidencji zbiorników 

bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni.  

• w zakresie „Racjonalna Gospodarka Odpadami – PRIORYTET 7”, Gmina 

Ustrzyki Dolne podjęła działania mające na celu usunięcie nagromadzonych 

nielegalnych odpadów, poprzez sprawdzenie wykonania decyzji nakazującej 

właścicielowi nieruchomości uprzątnięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego 

do ich składowania i magazynowania. W wyniku przeprowadzonej kontroli 

stwierdzono wykonanie w/w decyzji. 

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Ustrzyki Dolne 

Stan na koniec 2018 roku 

1. Pomniki przyrody: pojedyncze drzewa: 52 szt.; 

2. Stanowiska dokumentacyjne: Bandrów – flisz karpacki, pow. 0,01 ha; 

3. Użytki ekologiczne: 96 o łącznej pow. 292,16 ha; 

4. Parki krajobrazowe: Park Krajobrazowy Gór Słonnych; 

5. Obszary chronionego krajobrazu: Wschodnio beskidzki Obszar Chronionego 

Krajobrazu; 

6. Obszary Natura 2000: Obszary ptasie (Góry Słonne), Obszary siedliskowe 

(Ostoja Góry Słonne, Moczary); 

7. Rezerwaty przyrody: Chwaniów, Na Opalonym, Na Oratyku, Nad Trzciańcem, 

Cisy w Serednicy. 

Na terenie Gminy Ustrzyki Dolne usługę odbioru odpadów komunalnych  

z nieruchomości zamieszkanych w ramach zamówienia z wolnej ręki In House 

świadczy Gospodarka Odpadami Ustrzyki Dolne Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. 

Przemysłowej 20J w Ustrzykach Dolnych. Natomiast z nieruchomości 

niezamieszkanych odpady odbierane są przez podmioty wpisane do rejestru 
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działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych prowadzonego 

przez Burmistrza Ustrzyk Dolnych. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podmiot odbierający odpady komunalne 

od właścicieli nieruchomości obowiązany jest do przekazania odebranych 

zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości  

z sortowania odpadów komunalnych, przeznaczonych do składowania, wyłącznie do 

regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Zmieszane odpady 

komunalne odebrane z terenu Gminy Ustrzyki Dolne od dnia 01.01.2018 r. do dnia 

30.06.2018 r. zostały przekazane do Instalacji Zastępczej tj. Sortowni Odpadów 

Selektywnie Zebranych i Zmieszanych w Ustrzykach Dolnych z uwagi na brak mocy 

przerobowych w Instalacji Regionalnej w Krośnie. W związku ze zmianą przepisów 

dotyczących brzmienia definicji instalacji zastępczych od dnia 01.07.2018 r. do dnia 

31.12.2018 r.  zmieszane odpady komunalne zostały przekazane Instalacji Zastępczej 

tj. do Sortowni Odpadów Zmieszanych i z Selektywnej zbiórki w Przemyślu z uwagi  

na dalszy brak mocy przerobowych w Instalacji Regionalnej w Krośnie. Odpady zielone 

przekazano do Kompostowni Osadów i Biokomponentów KOMWITA w Leżajsku.  

Segregacja odpadów komunalnych prowadzona jest na terenie Gminy Ustrzyki 

Dolne już od wielu lat. Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku  

na terenie Gminy Ustrzyki Dolne segregacji podlegają następujące frakcje odpadów: 

papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło bezbarwne i kolorowe, odpady 

niebezpieczne, popiół i żużel. Mieszkańcy Gminy mogą bezpłatnie przekazywać 

wszystkie segregowane odpady komunalne do Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowanego przy ulicy Przemysłowej 20J  

w Ustrzykach Dolnych. Punkt prowadzony jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegach Dolnych. Na terenie miasta 

prowadzona, jest w wyznaczonych punktach, zbiórka baterii oraz przeterminowanych 

leków. Dodatkowo w Gminie Ustrzyki Dolne dwa razy w roku, w miesiącach maj  

i wrzesień odbierane są od mieszkańców odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane i rozbiórkowe, za wyjątkiem gruzu, 

odpady niebezpieczne za wyjątkiem azbestu, zużytych opon, za wyjątkiem opon 

pochodzących z działalności rolniczej. 

Gminy zostały zobowiązane do osiągnięcia wysokich poziomów recyklingu  

i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła oraz 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych, jak również ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 

Gmina Ustrzyki Dolne osiągnęła następujące poziomy: 

• Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 

następujących frakcji odpadów komunalnych papieru, metalu, tworzyw 

sztucznych i szkła 37,33 % (wymagany > 30,00 %); 

• Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

innymi metodami, innych niż niebezpieczne, odpadów budowlanych  

i rozbiórkowych 100 % (wymagany > 50,00 %); 
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• Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania 0 % (wymagany =< 40 %). 

Gmina Ustrzyki Dolne wywiązała się w 2018 r. z określonego Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. poziomu recyklingu i przygotowania do 

ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych 

i szkła, poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 

W 2018 r. systemem gospodarowania odpadami komunalnymi było objętych  

13 496 mieszkańców (w tym 12 264 mieszkańców zadeklarowało segregację 

odpadów, natomiast 1 232 mieszkańców nie segreguje odpadów komunalnych). 

Powyższe dane pochodzą z elektronicznej ewidencji opłat za odpady komunalne, 

wprowadzonych na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

Gmina Ustrzyki Dolne położona jest w obszarze dorzecza Dniestru i Wisły,  

a w odniesieniu do administracji gospodarki wodnej znajduje się w granicach regionu 

wodnego Górnej Wisły zarządzanego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  

w Krakowie. Charakterystyczną cechą gminy z uwagi na układ sieci hydrograficznej  

są kierunki odpływu wód. Obszar gmin położony jest w obrębie zlewiska Morza 

Bałtyckiego i Morza Czarnego. Odwadniają go rzeki: San z dopływami należący do 

zlewni górnej Wisły oraz Strwiąż z dopływami należący do zlewni górnego Dniestru. 

Rzeki w gminie mają charakter górski. Charakterystycznym zjawiskiem jest duża 

nierównomierność przepływów wynikająca m. in. ze zmienności zasilania opadami  

i warunków terenowych. Intensywne opady atmosferyczne przy znacznych spadkach 

rzek i potoków stwarzają dobre warunki szybkiego odpływu. Z uwagi na mało 

przepuszczalne podłoże spływ odbywa się w znacznym stopniu powierzchniowo, 

wskutek czego w okresach suszy występują bardzo małe przepływy, a w okresach 

deszczowych gwałtowne i wielkie wezbrania. W ciągu roku maksymalny odpływ  

w rzekach i potokach powiatu występuje w miesiącach marzec, kwiecień i maj, 

natomiast minimum odpływu obserwowane jest najczęściej w miesiącu sierpniu. Cieki 

o większym przepływie: Strwiąż, Wiar, Jasieńka, Łodyna, Królówka wcinając się  

w podłoże pogłębiają wypreparowane głębokie doliny i odcinki przełomowe. Strugi 

wodne przyjmują więc kierunek zgodny z rusztowym układem grzbietów i pasm lub 

przecinają je poprzecznie. Rzeki i strumienie mają górski charakter: zmienność 

przepływów, są głęboko wcięte w podłoże. Do ważnych zjawisk wodnych należą źródła 

zboczowe i podzboczowe, obszary stale lub okresowo podmokłe w dnach dolin  

i w obrębie spłaszczeń podstokowych. 

Zgodnie z aktualizacją programu wodno-środowiskowego kraju, w granicach 

gminy Ustrzyki Dolne wyróżnić można 10 JCWP – Jednolitych Części Wód 

Powierzchniowych rzecznych. Należą do nich następujące jednolite części wód (JCW): 

• RW20000221559 – Zbiornik Solina do zapory w Myczkowcach o powierzchni 

16,57 km2 

• RW20001222136 – Daszówka o powierzchni 22,05 km2 
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• RW200012221529 – Głęboki Potok o powierzchni 18,12 km2 

• RW20001222169 – Olszanka o powierzchni 60,12 km2  

• RW2000122233299 – Tyrawka o powierzchni 21,99 km2  

• RW20001222452 – Wiar do Sopotnika o powierzchni 118,36 km2 

• RW20001222465 – Wyrwa I do granicy państwa o powierzchni 29,48 km2 

• RW200012224681 – Kropiwnica do granicy państwa o powierzchni 0,58 km2 

• RW900012748 – Mszaniec do Syhawki o powierzchni 3,98 km2 

• RW9000127691 – Strwiąż do granicy państwa o powierzchni 186,94 km2 

Stan JCWP ocenia się uwzględniając wyniki klasyfikacji stanu/potencjału 

ekologicznego i stanu chemicznego na podstawie badań elementów biologicznych, 

charakteryzujących występowanie w wodach różnych zespołów organizmów oraz  

na podstawie elementów wspierających – hydromorfologicznych i fizykochemicznych. 

W ramach monitoringu diagnostycznego elementów biologicznych jednolitych 

części wód powierzchniowych rzecznych na terenie Ustrzyk Dolnych, objętych 

badaniem stwierdzono ich stan na dobry i bardzo dobry. Elementom 

hydromorfologicznym w jednolitych częściach wód, które na podstawie przeglądu 

warunków hydromorfologicznych zostały wyznaczone jako sztuczne lub silnie 

zmienione nadano II klasę, natomiast elementom hydromorfologicznym w naturalnych 

jednolitych częściach wód nadano klasę I (bardzo dobry stan ekologiczny). 

Teren gminy Ustrzyki Dolne położony jest w obrębie JCWPd (jednolite części wód 

podziemnych) znakowanych jako: 

• PLGW2000168 – o powierzchni 287,59 km2 

• PLGW9000169 – o powierzchni 190,92 km2 

Monitoring jakości wód podziemnych prowadzony jest w ramach Państwowego 

Monitoringu Środowiska na poziomie krajowym oraz w sytuacjach uzasadnionych 

specyficznymi potrzebami regionu, także w sieciach regionalnych. Badania stanu wód 

podziemnych w sieci krajowej prowadzi Państwowy Instytut Geologiczny, będący na 

mocy ustawy Prawo wodne państwową służbą hydrogeologiczną zobligowaną do 

wykonywania badań i oceny stanu wód podziemnych. Badania wód w sieciach 

regionalnych, w zakresie elementów fizykochemicznych, wykonywane są przez 

wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Monitoring jakości wód podziemnych 

prowadzony był przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut 

Badawczy na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Wody podziemne 

powiatu bieszczadzkiego zakwalifikowane zostały jako wody dobrej jakości. Wody te 

nie są zanieczyszczone ani narażone na związki azotu. Stan ilościowy oraz stan 

chemiczny wg „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” dla 

JCWPd nr 168 oraz JCWPd nr 169 określono jako dobry. Dobry stan wód podziemnych 

oznacza stan osiągnięty przez część wód podziemnych, jeżeli zarówno jej stan 

ilościowy, jak i chemiczny jest określany jako co najmniej „dobry”, w związku z tym 

osiągnięcie przez nią celów środowiskowych nie jest zagrożone. Dla spełnienia 

wymogu niepogorszenia stanu części wód, dla części wód będących w co najmniej 
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dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym będzie utrzymanie 

tego stanu. 

Pomocnym dla utrzymania dobrego stanu wód podziemnych jest budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej i przyłączy kanalizacji, budowa szczelnych zbiorników 

bezodpływowych a także budowa lokalnych oczyszczalni ścieków i przydomowych 

oczyszczalni ścieków bytowych na terenach wiejskich, co wpłynie pozytywnie na stan 

środowiska w Gminie Ustrzyki Dolne. Wyeliminuje to przedostawanie się 

zanieczyszczeń z nieszczelnych zbiorników bezodpływowych do gruntu lub  

z niewłaściwie eksploatowanych oczyszczalni przydomowych. Z danych 

zaczerpniętych z gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych 

oczyszczalni ścieków zgodnie ze stanem za 2018 r. wynika, iż na terenie gminy 

Ustrzyki Dolne w obszarze miejskim usytuowane są 252 zbiorniki bezodpływowe, 

natomiast na obszarach wiejskich znajduje się 1438 zbiorników bezodpływowych oraz 

funkcjonuje 181 przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych. Miasto i okolice 

zasilane są w wodę ze zbiornika wodnego „Solina”, którego część położona jest  

w Gminie Ustrzyki Dolne. Jego powierzchnia wynosi 21,05 km2. Przy maksymalnym 

piętrzeniu gromadzi 503,97 m3 wody, które zabezpieczają zapotrzebowanie miasta  

i okolic w wodę. 

Na terenie Gminy Ustrzyki Dolne funkcjonuje duża mechaniczno-biologiczna 

oczyszczalnia ścieków, zlokalizowana w dolinie rzeki Strwiąż w miejscowości Brzegi 

Dolne. Zarządzana jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  

Sp. z o.o. W oczyszczalni przyjęto proces technologiczny zapewniający w drodze 

oczyszczania mechaniczno-biologicznego usunięcie ze ścieków zanieczyszczeń 

mechanicznych, organicznych oraz związków biogennych azotu i fosforu. 

W obrębie Gminy funkcjonują również 3 mniejsze oczyszczalnie ścieków, 

tj. w miejscowości Serednica, Trzcianiec oraz w Moczarach. 

Wykonanie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów stanowiących 

własność Gminy Ustrzyki Dolne w roku 2018r. 

UPUL Brzegi D. Krościenko, Łobozew D. Nowosielce Kozickie, Równia, Wojtkowa, 

Ustrzyki Dolne: 

• Wojtkowa: pozyskano w użytku rębnym (rębnia IVd stopniowa gniazdowa 

udoskonalona) 105,8 m3 drewna iglastego; 

• Wojtkowa: wykonano specjalne zabiegi agrotechniczne na powierzchni 0,4 ha; 

• Wojtkowa: wykonano odnowienie sztuczne pod okapem drzewostanu w rębni 

złożonej na powierzchni 0,4 ha, posadzono 3000 sadzonek gatunku buk pospolity; 

• Wojtkowa: wykonano dwukrotnie pielęgnację uprawy i jej zabezpieczenie przy 

pomocy repelentu na powierzchni 0,4 ha; 

• Ustrzyki Dolne: pozyskano w użytku przedrębnym (trzebież późna) 9 m3 drewna 

liściastego; 

• dokonano przeglądu stanu lasów pod kątem występowania szkód abiotycznych  

i biotycznych oraz ogólnego stanu sanitarnego drzewostanów. 

UPUL Leszczowate, Ropienka, Stańkowa, Zawadka: 
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• Leszczowate: pozyskano w użytku przedrębnym (trzebież późna) 26,2 m3 drewna 

iglastego; 

• Stańkowa: pozyskano w użytku przedrębnym (trzebież późna) 63,26 m3 drewna 

iglastego; 

• dokonano przeglądu stanu lasów pod kątem występowania szkód abiotycznych  

i biotycznych oraz ogólnego stanu sanitarnego drzewostanów. 

UPUL Paszowa: 

• dokonano przeglądu stanu lasów pod kątem występowania szkód abiotycznych  

i biotycznych oraz ogólnego stanu sanitarnego drzewostanów. 

5.8 Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego w 2018 

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca współpracę celem 

udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie  

i dotkniętym problemem przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązanie 

konkretnego problemu. 

Ważnym elementem pracy Zespołu jest interwencja kryzysowa skierowana 

zarówno do ofiar przemocy w rodzinie jak i sprawców, oraz świadczenie pomocy 

psychologicznej, terapeutycznej, prawnej osobom uwikłanym w przemoc 

domową oraz w problemy współistniejące.  Zespół interdyscyplinarny realizuje 

działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

Uchwałą Nr XLII/573/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 stycznia 

2018 r. został przyjęty Gminny Program Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Ustrzyki Dolne na lata 2018-2021. 

Poprzedni program był przyjęty na lata 2014-2017. 

Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca 

instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, 

poprzez: 

• diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, 

• podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie 

mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, 

• inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, 

• rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach 

udzielenia pomocy w środowisku lokalnym, 

• inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 

Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania 

problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych 

przypadkach. Do zadań grup roboczych należy, w szczególności: 

• opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach 

wystąpienia przemocy w rodzinie, 

• monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin 

zagrożonych wystąpieniem przemocy, 
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• dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do 

przemocy oraz efektów tych działań. 

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują 

zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Prace w ramach grup 

roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub 

wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach. 

Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w Miejsko-Gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych ul. Wyzwolenia 7 o godz.12.00 co 

dwa miesiące w trzeci czwartek miesiąca. 

W 2018 roku zwołano 6 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego. Podczas 

spotkań Zespołu omawiano problemy zjawiska przemocy w rodzinie występujące  

w jednostkach reprezentowanych przez członków Zespołu, podejmowano działania 

wynikające z procedury „Niebieskie Karty”, ustalano plany działań w indywidualnych 

przypadkach, w większości powoływano grupy robocze, omawiano sprawozdania  

z działalności grup roboczych oraz poruszano sprawy różne dotyczące działalności 

Zespołu oraz problemu przemocy na terenie Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne. 

Liczba zawiadomień o powzięciu podejrzenia o popełnieniu ściganego z urzędu 

przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie, dokonanych przez OPS i zespół 

interdyscyplinarny (na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy  

w rodzinie): 

Instytucja, do której 

przekazano 

zawiadomienie 

Liczba zawiadomień 

dokonanych przez OPS 

Liczba zawiadomień 

dokonanych przez Zespół 

Interdyscyplinarny 

Policja 1 0 

Prokuratura 0 0 

Dostępność poradnictwa specjalistycznego (prawnego, psychologicznego i in.) dla 

osób uwikłanych w problem przemocy w rodzinie na terenie gminy. 

Rodzaj poradnictwa 

Dostępność poradnictwa specjalistycznego na terenie gminy 

Brak 

1 raz  

w 

miesiącu 

Więcej 

niż  

1 raz  

w 

miesiącu 

1 raz  

w 

tygodniu 

Więcej 

niż  

1 raz  

w 

tygodniu 

Codziennie 

Poradnictwo prawne     X  

Poradnictwo 

psychologiczne 
    X  

Psychoterapia dla osób 

uzależnionych  

i współuzależnionych. 

     X 
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Od 2001 r. prowadzony jest Punkt Konsultacyjny Ośrodka Interwencji 

Kryzysowej. W Punkcie Konsultacyjnym można bezpłatnie skorzystać z pomocy 

psychologa, prawnika, socjologa, pracownika socjalnego, psychoterapeutki  

ds. uzależnień.  

Na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne funkcjonuje Poradnia Zdrowia 

Psychicznego w której można skorzystać z porad psychologa, psychiatry oraz pomocy 

w ramach psychoterapii indywidualnej, psychoterapii grupowej oraz terapii rodzinnej. 

Z pomocy mogą skorzystać: 

• pełnoletni, 

• doświadczający problemów natury emocjonalnej i psychicznej, 

• cierpiący z powodu nadmiernego obciążenia stresem, 

• osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej (np. rozwód, utrata pracy, 

żałoba, konflikt w rodzinie, reakcja na ciężką chorobę i inne), 

• osoby mające trudności w funkcjonowaniu społecznym, 

• nie radzące sobie z odczuwanym przygnębieniem i apatią, mających problemy 

z jedzeniem, u których rozpoznano chorobę psychiczną. 

Pacjenci przyjmowani są bez skierowania, bezpłatnie w ramach kontraktu  

z NFZ. W przypadku chęci skorzystania z usług wyłącznie psychologa lub 

psychoterapeuty wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. 

Na terenie powiatu bieszczadzkiego funkcjonuje punkt nieodpłatnej pomocy 

prawnej, gdzie można skorzystać z porad adwokata i radcy prawnego. Pomoc 

udzielana jest dla: 

• osób uprawnionych do pomocy społecznej z powodu m.in. niepełnosprawności 

i przemocy w rodzinie,  

• młodzieży do 26 roku życia, 

• weteranów, 

• osób powyżej 65 roku życia, 

• posiadaczy Karty Dużej Rodziny, 

• każdego zagrożonego lub poszkodowanego: katastrofą naturalną, awaria 

techniczną, klęską żywiołową. 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku rozszerzył swoją 

działalność leczenia uzależnień na terenie powiatu bieszczadzkiego i od 1 marca 

2017r. w Ustrzykach Dolnych na ul.29 Listopada 42 funkcjonuje Poradnia Leczenia 

Uzależnień. Poradnia oferuje terapię dla osób uzależnionych i członków ich rodzin 

(współuzależnienie, DDA). Oddziaływania terapeutyczne realizowane są przez zespół 

terapeutyczny składający się z lekarza specjalisty psychiatry, specjalistów 

psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień. Przy przyjęciu do Poradni nie 

jest wymagane skierowanie. Pacjenci nieubezpieczeni mają udzielane świadczenia 

bezpłatnie. 

Od kwietnia 2018r. funkcjonuje świetlica opiekuńcza „Pełna Chata” działając  

w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zapewniająca dzieciom  
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z terenu powiatu bieszczadzkiego opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, zajęcia 

sportowe, rozwój zainteresowań. Prowadzi zajęcia o charakterze edukacyjnym, 

kompensacyjno-wyrównawczym, działania służące rozwijaniu zdolności i umiejętności 

dzieci, zajęcia plastyczne i taneczne oraz wycieczki między innymi do teatru, kina  

i muzeów. Ponadto w Świetlicy znajduje się sala komputerowa, która wyposażona jest  

w 6 nowych stanowisk komputerowych, sala sportowa w której znajdują się drabinki, 

maty sportowe oraz lustra do zajęć tanecznych, sala zabaw w której dzieci znajdą 

wszelkiego rodzaju gry, materiały edukacyjne, akcesoria plastyczne. Oprócz tego  

w placówce dzieci mogą korzystać z stołu bilardowego, piłkarzyków, Cymbergaja, stołu 

ping-pongowego oraz Xboxa. Placówka w ciągu roku szkolnego, w dni robocze, działa 

od poniedziałku do piątku, w godzinach od 12°°- do 18°°, a czas wsparcia dziecka to 

maksymalnie 6 godzin dziennie. W dni wolne od nauki szkolnej, godziny otwarcia 

Świetlicy są dostosowane do potrzeb wychowanków i ich rodziców, ustalane wg. 

kalendarza organizacji roku szkolnego obowiązującego w danym roku 

kalendarzowym, podawane do wiadomości we wrześniu br. oraz w tygodniu 

poprzedzającym dni wolne. 

W szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych 

prowadzone były przez pedagogów oraz funkcjonariuszy policji spotkania z rodzicami 

w ramach programów profilaktycznych. Tematem spotkań było przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 

WYKAZ PLACÓWEK DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ OFIAR PRZEMOCY  

W RODZINIE. 

Lp. Nazwa i adres Telefon kontaktowy 

1. 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Ustrzykach Dolnych ul. Wyzwolenia 7 38-

700 Ustrzyki Dolne 

/13/4611868 

2. 

Zespół Interdyscyplinarny działający przy 

Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej ul. Wyzwolenia 7 38-700 Ustrzyki 

Dolne 

535179888 

3. 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Ustrzykach Dolnych 

/13/4711080 wew.55 

w sytuacjach kryzysowych 

665996444 do godz.20.00 

4. 
Komenda Powiatowa Policji w Ustrzykach 

Dolnych 
997 

5. 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  

w Ustrzykach Dolnych 
/13/4611291 

6. 

Punkt Konsultacyjny Ośrodka Interwencji 

Kryzysowej ul. Pionierska 10 38-700 Ustrzyki 

Dolne 

/13/4614103 
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W 2018 r. ze środków Zespołu Interdyscyplinarnego przeprowadzone zostały dwa 

szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych: 

• I – Szkolenie pt. Interwencja kryzysowa w sytuacji przemocy.” „Procedura 

Niebieskie Karty” zorganizowane we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Ustrzykach Dolnych w dniach 6-7 września 2017, 

• II – Szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy pt.” Mix zagadnień dla członków 

zespołu Interdyscyplinarnego” Szkolenie prowadzone było przez Centrum 

Edukacyjno-Szkoleniowe Genesis z Krakowa odbyło się w dniu 31 Października 

2018r. 

W październiku 2018 na zlecenie Urzędu Miejskiego i Miejsko - Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych została przeprowadzona 

Diagnoza Profilaktyczna przez Oficynę Profilaktyczną z Krakowa. Miała ona na celu 

ukazanie skali problemów związanych z uzależnieniami i przemocą na terenie Gminy 

Ustrzyki Dolne. Zakres działań badawczych odnosił się do zidentyfikowania 

następujących kwestii: 

• zidentyfikowania problemów uzależnień i przemocy wśród różnych grup (dzieci, 

młodzieży, dorosłych mieszkańców, sprzedawców alkoholu), 

• zidentyfikowania przyczyn lub czynników wywołujących sytuacje problemowe, 

• określenie skali oraz zakresu problemów uzależnień i przemocy 

• zidentyfikowania skutków występujących problemów, 

• pokazanie rozwiązań mających na celu wyjaśnienie sytuacji problemowej lub 

złagodzenie jej skutków. 

Koszty związane z przeprowadzeniem Diagnozy Profilaktycznej zrealizowano ze 

środków gminnych na utrzymanie działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej. 

5.9 Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Ustrzyki Dolne  

w 2018 roku 

 
Program wspierania rodziny oparty jest na wzajemnej współpracy  

i współdziałaniu odpowiednich służb publicznych, organizacji, a także innych 

środowisk i osób fizycznych upoważnionych lub zobowiązanych do poszanowania 

praw człowieka i praw dziecka. Podstawowym narzędziem działania systemu 

wspierania rodziny jest praca z rodziną. Realizowane zadania koncentrują się nie tylko 
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na dziecku, ale na całej rodzinie, również w sytuacjach, gdy dziecko umieszczone 

zostanie poza rodziną biologiczną, w celu odzyskania przez nią funkcji opiekuńczej.  

Rodzina stanowi integralną część społeczeństwa, stanowi jego najmniejszą,  

a zarazem podstawową komórkę. Jest najważniejszą grupą społeczną. Rodzina jest 

pierwszym i podstawowym środowiskiem wychowawczym dziecka. To ono tutaj 

nabywa wiedzę o otaczającym je świecie, panujących między ludźmi stosunkach. Uczy 

się wyrażać swoje uczucia (lęk, obawa, zadowolenie, gniew) oraz wartościowania co 

jest dobre, a co złe. Wychowują się w niej kolejne pokolenia, które w późniejszym 

okresie swojego życia kreują społeczeństwo. Rodzina kształtuje osobowość młodego 

pokolenia, postawę społeczną i wyznacza koleje jego losu. Dlatego tak ważne jest 

zachowanie prawidłowych ról społecznych. Tylko „zdrowa” rodzina jest warunkiem 

wykreowania młodego pokolenia, które będzie miało poczucie własnej wartości, 

aspiracji, empatii jak również będzie bazą do budowania kolejnej prawidłowo 

funkcjonującej najmniejszej komórki społecznej. Rozpad rodziny, niewydolność 

wychowawcza, zanikanie poczucia bezpieczeństwa, narastanie konfliktów powodują 

wzrost zjawisk negatywnych, które wymagają ingerencji z zewnątrz angażując siły  

i środki społeczne. Długoletnie przebywanie rodziny w sytuacji kryzysowej może 

spowodować całkowite zerwanie więzi rodzinnych i umieszczenie dzieci w pieczy 

zastępczej. Mając na względzie fakt, że rodzina biologiczna jest najbardziej 

sprzyjającą w prawidłowym rozwoju dziecka należy zadbać o to, aby ono jak najdłużej 

w niej pozostało. Pozostawienie rodzin bez fachowego wsparcia i różnorodnej pomocy 

specjalistycznej spowoduje wzrost zjawiska dalszej degradacji rodzin i skutkować 

będzie różnorodnymi konsekwencjami, którymi najbardziej zagrożone będą dzieci. 

Priorytetem wspierania rodziny jest zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju 

dzieci, młodzieży oraz kształtowania wartości i norm związanych z ich wychowaniem. 

Rola asystenta rodziny polega na całościowym wspieraniu rodziny wychowującej 

dzieci zagrożone wykluczeniem społecznym, poprzez zmianę stosunku osób  

w rodzinie do własnej sprawności, podniesienie ich samooceny, wzbudzenie wiary we 

własne siły, a także pomoc w wykonywaniu najprostszych czynności, składający się 

na proces prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania asystenta rodziny mają 

wspomagać rozwój kompetencji wszystkich członków rodziny tj. rodziców, dzieci, 

czemu służy indywidualne podejście do rodziny i jej problemów. 

Asystent rodziny nie przejmuje działań za rodzinę, jedynie wspiera ją w wykony

waniu określonych obowiązków jak i również w podjętych działaniach, pokazuje jakie 

efekty przyniesie ich praca oraz ukierunkowuje te działania w taki sposób, aby 

przyniosły one zamierzone efekty. Opracowuje plan pracy z rodziną we współpracy  

z rodziną, uwzględniając jej możliwości i własne doświadczenie i umiejętności. Przy 

opracowaniu planu pracy z rodziną brane jest pod uwagę zdanie pracownika 

socjalnego, aby w rodzinie rozwiązywać najpilniejsze potrzeby. Realizacja planu  

w największym stopniu uzależniona jest od zaangażowania rodziny oraz chęci 

współpracy jej członków z asystentem. 

W roku 2018 Asystent Rodziny pracował z 10 rodzinami z naszej Gminy. Asystent 

rodziny śledził aktualne wydarzenia dla rodzin, informował i zachęcał rodziny do 
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korzystania z zajęć kulturalno-oświatowych, rekreacyjnych i sportowych. Asystentura 

jest formą wsparcia, na którą rodziny często godzą się dobrowolnie. W 2018 r. była 

jedna rodzina wskazana przez sąd. Poprzez realizację asystentury nastąpiła poprawa 

i wzrost jakości w zakresie funkcjonowania rodzin objętych wsparciem asystenta 

rodziny. 

Koszt zatrudnienia asystenta: 

Koszt całkowity 

zatrudnienia asystenta 

Koszty zatrudnienia 

pokryte z dotacji 

Koszty zatrudnienia 

pokryte ze środków gminy 

31.393,46 zł 9.815,45 zł 21.578,01 zł 

W roku 2018 łączny koszt utrzymania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej 

pochodzących z Gminy Ustrzyki Dolne (14 dzieci) wyniósł 59.719,51 zł zgodnie  

z art.191 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Zadania Asystenta Rodziny 
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5.10 Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 

Używanie alkoholu i narkotyków powoduje duże szkody zdrowotne i społeczne. 

Koniecznym staje się więc podejmowanie działań zmierzających do ograniczania 

popytu i podaży tych środków, a także działań mających na celu redukcję szkód 

zdrowotnych i społecznych wynikających z używania substancji psychoaktywnych. 

Nadużywanie alkoholu powoduje nie tylko szkody zdrowotne, ale również społeczne, 

takie jak: naruszenie zasad bezpieczeństwa publicznego, przestępczość, wypadki 

samochodowe, przemoc w rodzinie, ubóstwo i bezrobocie.  

Realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia nakłada na samorządy gmin  

art. 7 ustawy o samorządzie gminnym, a zadania własne gminy wynikają bezpośrednio 

z art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 

wykonywane są poprzez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej,  

w szczególności: 

• tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie 

motywuje do powstrzymywania się od spożywania alkoholu, 

• działalność wychowawczą i informacyjną, 

• ograniczanie dostępności alkoholu, 

• leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu, 

• zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie, 

• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

Zadania własne gminy w obszarze profilaktyki i terapii narkomanii, określone są 

w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Zadania w zakresie 

przeciwdziałania narkomanii wykonywane są przez odpowiednie kształtowanie polityki 

społecznej, gospodarczej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej, w szczególności 

przez: 

• działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą, 

• leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych, 

• ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych, 

• nadzór nad substancjami, których używanie może prowadzić do narkomanii, 

• zwalczanie niedozwolonego obrotu, wytwarzania, przetwarzania, przerobu  

i posiadania substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii. 

Główne cele realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 

Ustrzyki Dolne:  

• Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem; 

• Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, problemy 

narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed 

przemocą w rodzinie; 
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• Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie; 

• Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej  

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii  

w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 

sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących  

w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych  

i socjoterapeutycznych; 

• Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych 

służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień; 

• Pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych 

dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem 

lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego; 

• Zmniejszenia rozmiarów naruszeń prawa na rynku alkoholowym oraz prowadzenie 

procedur zmierzających do uzyskania orzeczenia o obowiązku poddania się 

leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. 

Program realizował powyższe cele z uwzględnieniem 3 grup zadań z zakresu 

rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i ochrony przed 

przemocą w rodzinie: 

• Profilaktyka uniwersalna - zapobieganie problemom alkoholowym, przeciwdziałaniu 

narkomanii, przemocy domowej oraz innym zaburzeniom, adresowane do ogółu 

mieszkańców Gminy, bez względu na stopień indywidualnego ryzyka wystąpienia 

problemu; 

• Profilaktyka selektywna - działania adresowane do jednostek lub grup osób, które 

są w wyższym niż przeciętny stopniu narażone na rozwój problemów związanych  

z używaniem środków psychoaktywnych lub innych zaburzeń zdrowia 

psychicznego; 

• Profilaktyka wskazująca – działania ukierunkowane na jednostki szczególnie 

zagrożone rozwojem problemów związanych z używaniem substancji 

psychoaktywnych z powodu uwarunkowań biologicznych, psychologicznych czy 

społecznych lub u których rozpoznano już pierwsze symptomy zaburzeń; 

Zadania szczegółowe w zakresie działań profilaktycznych, pomocy 

terapeutycznej i rehabilitacyjnej: 

1. Profilaktyka uniwersalna - Zapobieganie problemom alkoholowym, przeciwdziałaniu 

narkomanii, przemocy domowej oraz innym zaburzeniom, adresowane do ogółu 

mieszkańców Gminy, bez względu na stopień indywidualnego ryzyka wystąpienia 

problemu: 

• Edukacja publiczna: zakup i dystrybucja materiałów informacyjno – edukacyjnych 

broszury, poradniki, informatory; 
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• Programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży: prowadzenie działalności 

profilaktycznej uniwersalnej w zakresie profilaktyki uzależnień: alkoholizmu, 

narkomanii, nikotynizmu wśród uczniów szkół z terenu gminy; 

• Programy dla rodziców: rozwijanie umiejętności porozumiewania się w rodzinie 

między rodzicami a dziećmi jako podstawa zapobiegania rozwojowi uzależnień 

od alkoholu i narkotyków; 

• Szkolenia dla nauczycieli, pracowników kultury i pracowników pomocy 

społecznej: edukacja na temat specyfiki funkcjonowania rodziny z problemem 

alkoholowym i narkotyków oraz specyfika rozwoju dzieci w tych rodzinach, 

edukacja na temat narkotyków, rozwoju uzależnienia od środków 

psychoaktywnych. 

• Szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień oraz przemocy w rodzinie dla 

członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

• Organizacja czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i rodzin: 

− organizacja konstruktywnego czasu wolnego dla dzieci, 

− dofinansowanie organizacji pozalekcyjnych zajęć teatralnych, tanecznych, 

plastycznych, sportowych i innych dla dzieci i młodzieży, 

− dofinansowanie realizacji zadań w zakresie szeroko pojętej profilaktyki 

przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmowi, przemocy i innym uzależnieniom, 

− organizacja niedochodowych imprez kulturalnych i sportowych dla dzieci  

i młodzieży, oraz rodziców np. konkursy o tematyce uzależnień, festyny 

rodzinne, pielgrzymki trzeźwościowe, 

− współpraca z organizacjami pozarządowymi w formie dofinansowania 

działalności zespołów ludowych i klubów zrzeszających emerytów i rencistów, 

− rekolekcje trzeźwościowe, organizacja i prowadzenie warsztatów promocji 

zdrowia, imprezy okolicznościowe np. Dzień Dziecka, Dzień Matki, Mikołajki, 

Gminne Dni Rodziny, Przegląd Kolęd i Pastorałek, spotkania opłatkowe dla 

samotnych, spotkania wielopokoleniowe oraz inne imprezy wyłącznie 

eksponujące fakt, iż są to imprezy bezalkoholowe. 

• Ograniczenia dostępności alkoholu: 

− przestrzeganie zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie 

sprzedaży napojów alkoholowych, 

− przestrzeganie zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

oraz liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z Uchwałą 

Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych, 

− doraźne kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy 

Ustrzyki Dolne, 

− organizowanie imprez bezalkoholowych. 

2. Profilaktyka selektywna - Działania adresowane do jednostek lub grup osób, które  

są w wyższym niż przeciętny stopniu narażone na rozwój problemów związanych  



RAPORT O STANIE GMINY 

 

 

WWW.USTRZYKI-DOLNE.PL 

 

82 

z używaniem środków psychoaktywnych lub innych zaburzeń zdrowia 

psychicznego: 

• Zajęcia dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka uzależnienia od alkoholu i innych 

środków psychoaktywnych: 

− zajęcia prowadzone na terenie szkół, 

− zajęcia wyjazdowe prowadzone w formie warsztatów. 

• Szkolenia i kursy specjalistyczne dla: pedagogów, nauczycieli, pracowników 

pomocy społecznej: 

− edukacja w zakresie stosowania metod   wczesnego rozpoznawania 

problemów uzależnień i przemocy domowej, 

− edukacja w zakresie przestrzegania obowiązujących zasad sprzedaży  

i podawania napojów alkoholowych, 

− edukacja na temat procedur stosowanych wobec osób dotkniętych problemem 

alkoholowym, narkomanią i przemocą domową, 

− edukacja w zakresie przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w szkole 

oraz w zakresie przeciwdziałania przemocy seksualnej dzieci i młodzieży. 

3. Profilaktyka wskazująca - Działania ukierunkowane na jednostki szczególnie 

zagrożone rozwojem problemów związanych z używaniem substancji 

psychoaktywnych z powodu uwarunkowań biologicznych, psychologicznych czy 

społecznych lub u których rozpoznano już pierwsze symptomy zaburzeń: 

• Terapia dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Pomoc osobom 

doświadczającym przemocy domowej - Interwencja kryzysowa: 

− pierwsza pomoc – poradnictwo i wsparcie osobom w kryzysie skierowane  

do członków rodzin i osób doświadczających przemocy domowej, 

− praca z rodziną mająca na celu motywowanie do sięgania po profesjonalną 

pomoc psychologiczną dla dzieci. 

• Pomoc psychospołeczna i prawna dla ofiar przemocy domowej: 

− działania informacyjne mające na celu zmniejszenie poczucia bezradności  

w poszukiwaniu pomocy (plakaty informacyjne, informacje na stronie Urzędu). 

− informacje i porady prawne udzielane przez całoroczny Punkt Konsultacyjny  

w Ustrzykach Dolnych. 

• Zajęcia terapeutyczne: 

− w ramach terapii grupowej dla osób uzależnionych od alkoholu organizowane 

przez zakłady lecznictwa odwykowego, 

− dojazdy do Poradni uzależnień w Ustrzykach Dolnych, 

− współfinansowanie Izby Wytrzeźwień w Przemyślu, 

− indywidualne dla osób uzależnionych od alkoholu, 

− pokrycie kosztów zakupu leków wspomagających terapię uzależnień, 

− finansowanie dyżurów certyfikowanego specjalisty psychoterapii uzależnień  

w Punkcie Konsultacyjnym w Ustrzykach Dolnych. 
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• Zajęcia terapeutyczne dla członków rodzin z problemem alkoholowym i ofiar 

przemocy domowej organizowane przez poradnie odwykowe: 

− pogłębiona terapia indywidualna, 

− psychoterapia grupowa dla osób doświadczających przemocy domowej, 

− poradnictwo dla rodzin osób z problemem narkotykowym. 

• Zajęcia rehabilitacyjne, rekolekcyjne, trzeźwościowe, kolonie, obozy 

terapeutyczne dla osób uzależnionych i dla członków ich rodzin: 

− zwrot poniesionych kosztów dla osób uzależnionych znajdujących się  

w trudnej sytuacji finansowej biorących udział w zajęciach rehabilitacyjnych, 

− w miarę posiadanych środków częściowe lub całkowite pokrycie kosztów 

kolonii  

i obozów dla dzieci i młodzieży wytypowanej przez MGOPS, 

− pokrycie kosztów dowozu żywności z Banku Gospodarki Żywnościowej dla 

rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, patologicznych  

i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Podmioty Realizujące Gminny Program Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. 

• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych: 

− motywowanie do podjęcia leczenia w występujących uzależnieniach; 

− wydawanie skierowań w celu podjęcia leczenia dla osoby uzależnionej od 

alkoholu i narkotyków; 

− udzielanie informacji ofiarom przemocy domowej o instytucjach  

i organizacjach, które niosą pomoc. 

• Poradnia leczenia uzależnień w Ustrzykach Dolnych: 

− terapia grupowa dla osób uzależnionych od alkoholu, 

− terapia indywidualna dla osób uzależnionych od alkoholu, 

− terapia indywidualna dla osób uzależnionych od narkotyków. 

• Punkt Konsultacyjny Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Moczarach: 

− udzielanie porad dla osób uzależnionych od alkoholu, 

− udzielanie porad dla członków rodzin osoby uzależnionej od alkoholu, 

− udzielanie porad osobom uzależnionym od narkotyków, 

− udzielanie porad członkom rodzin osób uzależnionych od narkotyków, 

− pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży z rodzin w których występują 

uzależnienia, 

− udzielanie porad ofiarom przemocy domowej. 

• Centrum Pomocy Psychologiczno – Prawnej w Ustrzykach Dolnych dla ofiar 

przemocy - udziela bezpłatnej i fachowej pomocy dla osób, które znalazły się  

w sytuacjach kryzysowych: 

− przemoc w rodzinie psychiczna, fizyczna i seksualna, 

− alkoholizm i inne uzależnienia, 

− kryzysy małżeńskie, 
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− inne kryzysowe sytuacje. 

Pomoc świadczona jest w formie poradnictwa z zakresu prawa, poradnictwa 

socjalnego, rodzinnego i pedagogicznego (zwłaszcza z zakresu profilaktyki 

społecznej i terapii uzależnień). 

• Zespół Interdyscyplinarny działający przy MGOPS w Ustrzykach Dolnych - 

Podejmowanie działań mających na celu ochronę osób doznających przemocy  

w rodzinie, w tym realizację procedury Niebieskie Karty, a w szczególności: 

− kompleksowa pomoc członkom rodzin, w których występuje problem 

przemocy, 

− udzielanie przez Ośrodek Pomocy Społecznej pomocy finansowej i rzeczowej 

rodzinom dotkniętym przemocą, 

− podejmowanie działań edukacyjnych służących wzmocnieniu opiekuńczych  

i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą  

w rodzinie przez organizowanie szkoleń i warsztatów edukacyjnych, 

− prowadzenie pracy socjalnej z rodzinami, w których stosowana jest przemoc, 

− prowadzenie edukacji wśród ofiar przemocy w rodzinie w zakresie 

przysługujących im praw, 

− tworzenie grup wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, 

− oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie poprzez motywowanie ich  

i kierowanie do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych. 

• Zarząd Rejonowy PCK: 

− realizacja Powiatowej Olimpiady Profilaktyki, 

− organizacja Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia, 

− realizacja programu „Super Wiewiórka”. 

• Szkoła Podstawowa Nr 1 i Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ustrzykach Dolnych 

realizują programy: „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Domowych Detektywów” i inne 

programy profilaktyczne. 

• Pozostałe szkoły gminy Ustrzyki Dolne realizujące wybrane programy 

profilaktyczne. 

• Ustrzycki Dom Kultury realizuje programy poprzez działania wspierająco-

opiekuńcze w świetlicach wiejskich dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych 

alkoholizmem lub innymi uzależnieniami. 

• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ustrzykach 

Dolnych. Zadania realizowane przez Komisję: 

− inicjowanie przedsięwzięć w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, 

− pomoc rodzinom osób uzależnionych od alkoholu, 

− informowanie o możliwościach pomocy prawnej, chorobie alkoholowej  

i sposobie jej leczenia, 

− przyjmowanie wniosków w sprawie leczenia odwykowego osób uzależnionych  

od alkoholu, 

− kierowanie osób nadużywających alkoholu na badania przez biegłych, 
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− motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do poddania się leczeniu 

przeciwalkoholowemu, 

− rozpatrywanie oraz kierowanie do Sądu Rejonowego w Lesku osób  

z problemem alkoholowym, które nie podjęły współpracy z komisją, 

− prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 

lub poza miejscem sprzedaży po uprzednim otrzymaniu upoważnienia 

wydanego przez Burmistrza Ustrzyk Dolnych, 

− wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady 

Miejskiej w Ustrzykach Dolnych, 

− ścisła współpraca z instytucjami, organizacjami pracującymi w obszarze 

uzależnień, 

− przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o zwrot środków finansowych 

poniesionych na dojazd do placówek leczniczych i rehabilitację osób 

uzależnionych od alkoholu. 

W 2018 roku Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych 

przeprowadziła rozmowy ze 104 osobami z problemem alkoholowym, w stosunku do 

48 osób podjęto czynności zmierzające do orzeczenia o obowiązku poddania się 

leczeniu w placówce, wobec 7 osób skierowano wnioski do Sądu o orzeczenie 

przymusowego leczenia. Komisja kontaktowała się ze 186 osobami z rodzin 

dotkniętych przemocą. W ramach grup roboczych udzielono wsparcia dla 52 rodzin. 

Ze środków na profilaktykę sfinansowano punkt konsultacyjno-informacyjny i dyżury 

terapeuty co umożliwiło korzystanie z porad indywidualnych. W 2018 r. z takich porad 

łącznie skorzystało 53 osoby.  
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Wycieczka do Warszawy zorganizowana przez PCK Oddział w Ustrzykach Dolnych. 

 
Trening drużyny piłkarskiej w Liskowatem. 
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Ze środków Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych 

sfinansowano lub dofinansowano działania w zakresie profilaktyki uzależnień 

realizowane przez jednostki organizacyjne Gminy, sołectwa, stowarzyszenia, kluby 

sportowe i instytucje działające na terenie Ustrzyk Dolnych, były to m. in. programy 

profilaktyczne, jednorazowe prelekcje, pogadanki, konkursy, spektakle teatralne, 

warsztaty, zawody sportowe, zajęcia pozalekcyjne, wycieczki, wypoczynek letni  

i obozy sportowe. W 2018 roku wpłynęło łącznie 216 wniosków. Łączna kwota 

wykorzystana na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 r. wyniosła 

311 680,36 złotych 

 
Warsztaty zorganizowane przez Klub Seniora „Jesienny Liść” w Krościenku. 

Wnioski: 

• Kontynuowana będzie oferta terapeutyczna i psychologiczna dla uzależnionych  

i ich rodzin. 

• Rozszerzona będzie oferta profilaktyczno-edukacyjna adresowana do dzieci  

i młodzieży o zajęcia seminaryjno-warsztatowe, ukierunkowane na naukę 

praktycznych umiejętności społecznych i wzmacnianie czynników chroniących. 

• Upowszechniana będzie oferta pomocy prawnej i terapeutycznej w punktach 

konsultacyjnych i w Poradni Leczenia Uzależnień poprzez dystrybucję ulotek  

i broszur. 

• Wdrażane będą interesujące oferty profilaktyczne, pozytywnie opiniowane przez 

Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  
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5.11 Program działań na rzecz Seniorów na lata 2018 – 2025 „Gmina 

Ustrzyki Dolne Seniorom” 

Program został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w marcu 2018 r., zakładał 

poprawę jakości życia seniorów na terenie Gminy Ustrzyki Dolne poprzez 

zaspokojenie ich potrzeb, oczekiwań, poprawę integracji międzypokoleniowej, a także 

kształtowanie wśród mieszkańców pozytywnego obrazu osób starszych. 

W/w program zakładał co roczną ewaluacje, na podstawie analiz sprawozdań 

podmiotów odpowiedzialnych za jego realizację. 

Pierwszy obszar działań odnosił się do zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, celem 

głównym było utrzymanie i poprawa zdrowia seniorów. SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych 

w 2018 r. prowadził badania profilaktyczne kierowane do seniorów z zakresu: 

• zapobiegania i wykrywania chorób serca (echo serca, badanie Holtera, EKG, 

mierzenie ciśnienia krwi) 

• wykrywania osteoporozy 

• badania słuchu 

• badania cytologiczne wykrywające raka szyjki macicy 

• diabetologii, osoby u których wykryto cukrzycę mogą liczyć na wsparcie 

pielęgniarki z zakresu nabycia umiejętności samodzielnego pomiaru cukru we 

krwi oraz wstrzykiwania insuliny. 

Ze względu na zmieniający się model i profil demograficzny społeczeństwa  

20 pielęgniarek ukończyło specjalizację i zdało egzamin państwowy z pielęgniarstwa 

geriatrycznego. 

Drugi obszar działań dotyczył usług socjalnych, celem głównym było 

zabezpieczenie socjalne seniorów. Pracownicy socjalni Miejsko – Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych przeprowadzili diagnozę środowisk 60+. 

Na przestrzeni czterech miesięcy 2018 r. (czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień) 

odwiedzono rodzin zamieszkałych przez seniorów. Pytania, jakie zadano tej grupie 

społecznej dotyczyły: sytuacji materialnej, zdrowotnej, sprawowanej nad nimi opieki. 

Seniorzy zostali poinformowani przez pracowników socjalnych o funkcjonującym 

Dziennym Ośrodku Wsparcia Opiekuńczego – DOWO i projekcie „Przyjazny Dom”, 

wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego działającego przy Caritas, o zasadach 

przyznawania usług opiekuńczych i warunkach korzystania ze świadczeń pieniężnych 

z pomocy społecznej. 

Z przeprowadzonych rozmów można wyciągnąć następujące wnioski: 

• badana grupa docelowa nie kwalifikuje się do pomocy finansowej z tut. Ośrodka 

(dochód stanowią głównie emerytury z ZUS, KRUS, renty, dochody  

z gospodarstwa rolnego, zasiłki pielęgnacyjne), 

• kilka osób skorzystałoby z usług opiekuńczych, gdyby odpłatność była niższa, 

• cztery osoby podkreśliły, iż nie potrzebują opieki osoby drugiej w codziennym 

funkcjonowaniu, pozostałe osoby korzystają z pomocy usługowej dzieci, 
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najbliższej rodziny, sąsiadów, pielęgniarki środowiskowej, opiekunki z CARITAS, 

znajomych. 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych zajmuje się 

również wydawaniem decyzji dotyczących przyznawania usług opiekuńczy 

adresowanych mn. do seniorów. W/w usługi obejmują głównie pomoc w zaspokojeniu 

codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację, zapewnienie 

kontaktu z otoczeniem. Pomocą w formie usług opiekuńczych w 2018 r. objęto 30 osób 

w wieku powyżej 60 roku życia, udzielono 15 603 świadczeń (tj. 1 godzina –  

1 świadczenie), wydatkowano na ten cel 307 369,25 zł. Realizacja usług opiekuńczych 

w gminie Ustrzyki Dolne zlecona została podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu 

ofert. Usługi realizowane były przez Podkarpacki Oddział Okręgowy Polskiego 

Czerwonego Krzyża Rzeszów, Oddział Rejonowy PCK Ustrzyki Dolne. Pełny  

koszt 1 godziny usług opiekuńczych wynosił 19,70 zł. 

Z pomocy finansowej MGOPS w Ustrzykach Dolnych w formie: 

• zasiłków okresowych skorzystało 23 osoby w wieku 60 + (kwota wydatkowanych 

środków to 33 637,27 zł, liczba świadczeń 140) 

• zasiłków celowych skorzystało 56 osób w wieku 60 + (kwota wydatkowanych 

środków to 37 320,00 zł, liczba świadczeń 220) 

• zasiłków celowych na zakup żywności z programu ,,Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” skorzystało 68 osób w wieku 60 + (kwota wydatkowanych środków 

to 61 194,90 zł, liczba świadczeń 306) 

• w ramach programu ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” opłacone zostały 

posiłki w barze dla 10 seniorów (kwota wydatkowanych środków 28 062 zł, liczba 

świadczeń 3 028). 

Trzeci obszar działań dotyczył udziału seniorów w życiu społeczności lokalnej, 

celem głównym była aktywizacja osób starszych. Powiatowa i Miejska Biblioteka 

Publiczna w Ustrzykach Dolnych realizowała szereg wydarzeń kulturalnych 

kierowanych między innymi bezpośrednio do seniorów: 

• obchody X Międzynarodowego Dnia Pamięci o Holokauście 

• XI Ustrzyckie Śpiewanie z okazji Dnia Kobiet ,,Zakochana piosenka” 

• nauka korzystania z Internetu (zakładanie kont na allegro, bankowość 

elektroniczna, edytory tekstu) 

• XII Ustrzyckie Śpiewanie ,,na ludową nutę”, ,,Spotkanie z piosenką turystyczną  

i harcerską” 

• wernisaż wystawy ,,Tworzymy w samotności, wystawiamy wspólnie”. 

Ponadto w dniu 24 października 2018 r. odbyło się spotkanie seniorów z miasta 

i gminy Ustrzyki Dolne zorganizowane z okazji ,,Dnia Seniora”. Miejsko – Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej współuczestniczył w organizacji tego spotkania. 

Uczestnikami byli członkowie Klubu Seniora ,,Radość Życia” oraz seniorzy spoza 

klubu zaproszeni przez MGOPS. Ogółem w spotkaniu wzięło udział 38 osób.  

16 listopada 2018 r. w Ustrzyckim Domu Kultury po raz szósty odbył się przegląd 
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twórczości artystycznej seniorów. Organizatorem był Burmistrz Ustrzyk Dolnych, 

Ustrzycki Dom Kultury oraz Klub seniora ,,Radość Życia”. 

W kwietniu 2018 r. rozpoczął się pierwszy semestr na Ustrzyckim Uniwersytecie 

Trzeciego Wieku. Zajęcia dla seniorów trwały od kwietnia do listopada 2018 r. Osoby 

starsze nabywały nowe umiejętności poprzez mn. naukę języka angielskiego, naukę 

pływania, zajęcia z informatyki i muzyki. Projekt był dofinansowany w ramach 

otwartego konkursu ofert z zakresu aktywizacji i integracji osób w wieku emerytalnym 

w życiu społecznym na podstawie współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami 

pozarządowymi w 2018 r. Inicjatorem projektu było Ustrzyckie Stowarzyszenie Kultury, 

realizacja odbywała się przy współpracy z Ustrzyckim Domem Kultury. 

5.12 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Ustrzyki Dolne  

w 2018 roku 

Celem Programu jest wypracowanie sprawnego systemu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz pomocy osobom i rodzinom doznającym przemocy. 

Adresowany jest do wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne, przede 

wszystkim ofiar przemocy w rodzinie, jej sprawców i świadków.  

W realizacji Programu uczestniczą specjaliści zaangażowani w pracy w obszarze 

przeciwdziałania przemocy, instytucje i organizacje zajmujące się problemem 

przemocy w rodzinie. 

Opracowanie i realizacja Programu ma na celu stworzenie wsparcia  

i profesjonalnej pomocy zmierzającej do zwiększenia dostępności i skuteczności 

zorganizowanych form pomocy dla osób uwikłanych w przemoc; zwiększenie 

dostępności i skuteczności programów profilaktycznych; profesjonalnej edukacji osób 

działających na rzecz rodziny dotkniętej przemocą; prowadzenie programów 

terapeutycznych dla osób doznających przemocy; dostarczenie wiedzy społeczeństwu 

o zjawisku przemocy i sposobach radzenia sobie z tym problemem; propagowanie 

pozytywnych rozwiązań merytorycznych, organizacyjnych i prawnych związanych  

z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie; motywowanie społeczności lokalnych, mass 

mediów, organizacji i instytucji do podejmowania działań na rzecz ofiar przemocy. 

Adresatami Gminnego Programu są: 

• Ofiary i sprawcy przemocy; 

• Rodzice i opiekunowie krzywdzonych dzieci; 

• Rodziny i osoby dotknięte zjawiskiem przemocy; 

• Przedstawiciele instytucji i służb pracujący z osobami i rodzinami dotkniętymi 

przemocą (pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele, pracownicy socjalni, pracownicy 

Sądu, policjanci, wychowawcy, nauczyciele, terapeuci, socjoterapeuci, kuratorzy 

społeczni, pracownicy służby zdrowia, duchowni); 

• Przedstawiciele władz lokalnych (radni, sołtysi); 

• Społeczeństwo. 



RAPORT O STANIE GMINY 

 

 

WWW.USTRZYKI-DOLNE.PL 

 

91 

Celem głównym programu jest zwiększenie skuteczności działań na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Cel ten oparty jest na realizacji zadań gminy  

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, szczególnie poprzez promowanie 

działań profilaktycznych, wspieranie osób doświadczających przemocy oraz pracy ze 

sprawcami przemocy nad zmianą ich zachowań i postaw tj.: 

• Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie; 

• Zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i zwiększenie 

dostępności pomocy; 

• Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób 

stosujących przemoc w rodzinie. 

Cele szczegółowe: 

• Diagnozowanie i monitorowanie problemu przemocy;  

• Podniesienie świadomości i wrażliwości społecznej na problemy związane  

z przemocą w rodzinie; 

• Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników służb i instytucji zajmujących 

się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie; 

• Zapewnienie kompleksowej pomocy członkom rodzin, w których występuje problem 

przemocy. 

Założenia programu: 

• Uwrażliwienie społeczności lokalnej na problem przemocy w rodzinie; 

• Promowanie modelu rodziny wolnej od przemocy; 

• Edukację dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie przemocy w rodzinie; 

• Działania interdyscyplinarne w zakresie przeciwdziałania przemocy. 

Działania służące realizacji programu: 

• Diagnozowanie i monitorowanie problemu przemocy w rodzinie 

− Zbieranie i uaktualnianie informacji na temat rozmiarów problemu przemocy  

w rodzinie oraz zasobów środowiska lokalnego (statystyki policyjne, sądowe, 

Ośrodka Pomocy Społecznej, GKRPA, szkół, Poradni Psychologiczno - 

Pedagogicznej); 

− Monitorowanie problematyki przemocy w rodzinie oraz udzielanej pomocy; 

− Zintegrowanie działań w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

w gminie poprzez wypracowanie procedur aktywnej i stałej współpracy placówek 

oświatowych, jednostek pomocy społecznej i służby zdrowia, gminnej komisji 

rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, sądu rejonowego i kuratorów 

sądowych, organizacji pozarządowych. 

• Podniesienie świadomości i wrażliwości społecznej na problemy związane  

z przemocą w rodzinie 

− Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej na temat przemocy w rodzinie  

m.in. poprzez organizowanie prelekcji, pogadanek, warsztatów profilaktycznych 

oraz upowszechnianie materiałów edukacyjno- informacyjnych/ ulotek, broszur, 
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wizytówek/ w tym o instytucjach udzielających pomocy w sytuacjach 

doświadczania przemocy w rodzinie; 

− Prowadzenie wśród dzieci i młodzieży profilaktyki agresji i przemocy,  

m.in. poprzez organizowanie zajęć w ramach szkolnego programu profilaktyki; 

− Organizowanie dla nauczycieli i pedagogów szkoleń i warsztatów dotyczących 

przemocy w środowisku szkolnym i rodzinnym; 

− Współuczestnictwo w programach i kampaniach społecznych poświęconych 

przemocy w rodzinie i jej skutkom. 

• Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników służb i instytucji zajmujących 

się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 

− Szkolenia grup zawodowych z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla 

potrzeb współpracy w grupach roboczych; 

− Szkolenie dotyczące problemu przemocy w rodzinie dla członków grup 

roboczych oraz członków zespołu interdyscyplinarnego wraz z dodatkowymi 

kosztami związanymi z zapewnieniem m.in cateringu, zakupem artykułów 

żywnościowych, napojów, wody, kawy, herbaty oraz innych artykułów. 

• Zapewnienie kompleksowej pomocy członkom rodzin, w których występuje problem 

przemocy 

− Udzielanie przez Ośrodek Pomocy Społecznej pomocy finansowej i rzeczowej 

rodzinom dotkniętym przemocą; 

− Prowadzenie pracy socjalnej z rodzinami, w których stosowana jest przemoc; 

− Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie, w szczególności poprzez podejmowanie działań edukacyjnych 

służących wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców  

w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie (np. organizowanie szkoleń  

i warsztatów edukacyjnych); 

− Prowadzenie edukacji wśród ofiar przemocy w rodzinie w zakresie 

przysługujących im praw; 

− Tworzenie grup wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie; 

− Oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie poprzez kierowanie do udziału  

w programach korekcyjno- edukacyjny. 

Podmiotem odpowiedzialnym za koordynację działań wyznaczonych w Gminnym 

Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Ustrzyki Dolne na lata 

2018-2021 jest Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych 

przy współpracy z: 

• Gminną Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

• Komendą Powiatową Policji; 

• Placówkami oświatowymi; 

• Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną; 

• Zakładami Opieki Zdrowotnej; 

• Organizacjami pozarządowymi; 
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• Sądem Rejonowym w Lesku; 

• Prokuraturą Rejonowa w Lesku; 

• Poradnią Leczenia Uzależnień w Lesku; 

• Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia SOS Lesko. 

W 2018 roku w ramach swej działalności Zespół Interdyscyplinarny do spraw 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizował działania zawarte w Gminnym 

Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochronie Ofiar Przemocy Miasta  

i Gminy Ustrzyki Dolne w zakresie: 

Lp. 
Działania i cele 

operacyjne 
Sposób realizacji 

1. 

Diagnozowanie  

i monitorowanie 

problemu 

przemocy  

w rodzinie 

W 2018 r. zwołano 6 posiedzeń zespołu 

Interdyscyplinarnego Podczas spotkań Zespołu 

omawiano problemy zjawiska przemocy w rodzinie 

występujące w jednostkach reprezentowanych przez 

członków Zespołu, podejmowano działania wynikające  

z procedury „Niebieskie Karty” ustalano plany działań  

w indywidualnych przypadkach. Monitoring problemu 

przemocy odbywa się na podstawie protokołów ze 

spotkań członków zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup 

roboczych. 

2. Podniesienie 

świadomości  

i wrażliwości 

społecznej  

na problemy 

związane  

z przemocą  

w rodzinie 

Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach  

i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku 

lokalnym – działanie to było realizowanie poprzez: 

dystrybucję ulotek, plakatów skierowanych do ofiar 

przemocy w rodzinie, umieszczenie plakatów na tablicy 

informacyjnej w MGOPS i innych instytucjach, a także 

stronę internetową prowadzoną przez Miejsko-Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych. 

Programy profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży  

w szkołach obejmujące tematykę przeciwdziałania 

przemocy w środowisku szkolnym oraz w domu rodzinnym 

przeprowadzone przez pedagogów: 

W ramach programu profilaktyczno – wychowawczego 

„Saper, czyli jak rozminować agresję” uczestniczyli 

uczniowie IV-VIII S.P, III Gimnazjum, oraz I, III Szkoły 

Przysposabiającej do Pracy Bieszczadzkiego Zespołu 

Placówek Szkolno-Wychowawczych w Ustrzykach 

Dolnych, program dostarczył podstawowej wiedzy  

na temat zachowań agresywnych i sposobów radzenia 

sobie z nimi. Na zajęciach uczniowie uczyli się jak radzić 

sobie z własną złością i agresją. Ponadto pedagog, 
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psycholog i wychowawcy klas w ramach Szkolnego 

Programu profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowania 

prowadzili lekcje wychowawcze dotyczące agresji, 

przemocy, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. 

W roku szkolnym 2018/2019 w Zespole Szkół 

Podstawowych Nr 2 W Ustrzykach Dolnych w klasach IV 

(63 uczniów) pedagodzy szkolni realizowali program 

profilaktyczno wychowawczy” Bajkowe spotkania”. Celem 

było umacnianie własnej wartości, umiejętności 

współpracy z grupą. Pedagodzy prowadzili również lekcje 

wychowawcze dotyczące agresji, przemocy 

konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. W klasach V - 

VIII (270 uczniów) oraz III gimnazjum (46 uczniów) 

realizowano program profilaktyczno-wychowawczy 

„Saper, czyli jak rozminować agresję” Pozwolił zdobyć 

umiejętność radzenia sobie w sytuacji, gdy ktoś wobec 

nas zachowuje się agresywnie. Zorganizowano spotkanie 

młodzieży klas VI a, VI b. V c (63 uczniów) oraz klas  

I gimnazjum (53 uczniów) z przedstawicielem Policji  

ds. nieletnich na temat cyberprzemocy. Szkoła bierze 

udział w Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej 

Zachowaj Trzeźwy Umysł, programem są objęte klasy IV 

– VIII SP (333 uczniów) i III Gimnazjum (46 uczniów).  

W ramach kampanii poruszane były tematy związane  

z emocjami i sposobami radzenia sobie z problemami oraz 

odpowiedzialnością za swoje słowa i zachowanie. 

W roku szkolnym 2017/2018 w Szkole Podstawowej  

w Ropience zrealizowano zadania wynikające z programu 

profilaktyki i Programu wychowawczego szkoły. W ramach 

tych działań uczniowie podczas godzin wychowawczych 

brali udział w zajęciach dotyczących wszelkiego typu 

uzależnień ich przyczynach, skutkach oraz możliwościach 

wyjścia z nałogu. Uczniowie zostali objęci programem 

profilaktycznym” Jestem Ok” na zajęciach wychowania do 

życia w rodzinie realizowano programy profilaktyczne 

takie jak „Mówię Wam, nie warto”. Ze środków 

finansowych przeznaczonych na realizację Gminnego 

Programu Profilaktyki d/s Rozwiazywania problemów 

Alkoholowych zostały zrealizowane projekty, w ramach 

których odbywały się zajęcia pozalekcyjne, wycieczki, 

spotkania z rodzicami. Wszystkie te działania miały  

na celu ukazanie uczniom alternatywnych sposobów 
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spędzania wolnego czasu, budowanie więzi i zdrowych 

relacji rodzinnych, uzmysłowienie uczniom istniejących 

zagrożeń, zdemaskowanie mechanizmów działania 

środków uzależniających i konsekwencji ich przyjmowania 

Bieszczadzki Zespół Szkół zawodowych w Ustrzykach 

Dolnych zrealizował programy nastawione na profilaktykę 

uzależnień oraz edukację w tym działania z zakresu 

profilaktyki przeciwdziałania przemocy, skierowanej do 

uczniów oraz rodziców. Realizowany jest program 

edukacyjny” ARS, czyli jak dbać o miłość” dotyczący 

profilaktyki używania substancji psychoaktywnych 

adresowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych  

i realizowany w klasach pierwszych szkoły średniej  

(48 osób) i szkoły branżowej (31 osób). Młodzież zapozna 

się m.in. z filmem „FAS – Alkoholowy Zespół Płodowy”.  

W ramach współpracy ze stacją Sanitarno-

Epidemiologiczną realizowany jest program „Trzymaj 

formę” inicjatywa propagującą zdrowy styl życia. Szkoła 

współpracuje również z Komendą Powiatową Policji, 

Powiatowym centrum Pomocy Rodzinie, Gminna Komisja 

ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sądem 

Rejonowym w lesku wydziałem Rodzinnym i Nieletnich, 

Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Przedstawiciele 

Powiatowej Komendy Policji w Ustrzykach Dolnych 

systematycznie prowadzą prelekcje dotyczące 

bezpieczeństwa, agresji i zjawiska przemocy. Spotkania 

odbywały się w roku szkolnym 2018/2019 we wszystkich 

szkołach na terenie Gminy Ustrzyki Dolne  

i uczestniczyli w nich uczniowie, nauczyciele oraz rodzice. 

Działania te są edukacyjne i mają na celu profilaktykę  

w zapobieganiu powstawania przemocy w rodzinie. 

3. Podniesienie 

kompetencji 

zawodowych 

pracowników 

służb  

i instytucji 

zajmujących się 

przeciwdziałaniem 

przemocy w 

rodzinie 

Przeprowadzone zostały dwa szkolenia dla członków 

zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych; 

I – Szkolenie pt. Interwencja kryzysowa w sytuacji 

przemocy.” „Procedura Niebieskie Karty” zorganizowane 

we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 

w Ustrzykach Dolnych w dniach 6-7 września 2018, 

II – Szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy  

pt.” Mix zagadnień dla członków zespołu 

Interdyscyplinarnego” Szkolenie prowadzone było przez 

Centrum Edukacyjno - Szkoleniowe Genesis z Krakowa 

odbyło się w dniu 31 Października 2018r. 
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4. Zapewnienie 

kompleksowej 

pomocy członkom 

rodzin,  

w których 

występuje 

problem 

przemocy 

Pracownicy socjalny w ramach pracy socjalnej udzielają 

informacji i wyjaśnień głównie ofiarom przemocy domowej  

o możliwościach uzyskania wsparcia (w ramach 

indywidualnych kontaktów z zainteresowanymi), 

informacji w zakresie przepisów prawnych oraz 

stosowania procedury związanej z przemocą w rodzinie 

przekazywali informacje sprawcom przemocy o prawnych 

konsekwencjach stosowania przemocy w rodzinie. 

Prowadzone jest poradnictwo w Punkcie Konsultacyjnym 

Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Ustrzykach Dolnych  

ul. Pionierska 10 Można skorzystać z porad specjalistów/ 

prawnika, psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego, 

psychoterapeutę ds. uzależnień, socjologa/ Porady 

udzielane są bezpłatnie m.in. dla osób i rodzin dotkniętych 

problemem przemocy w rodzinie. 

Na terenie gminy jest zlokalizowany Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej prowadzony przez Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie, który zapewnia schronienie dla osób 

doświadczających przemocy. 

Na terenie powiatu bieszczadzkiego funkcjonuje punkt 

nieodpłatnej pomocy prawnej, gdzie można skorzystać  

z porad adwokata i radcy prawnego. Pomoc udzielana jest 

dla: osób uprawnionych do pomocy społecznej z powodu 

m.in. niepełnosprawności i przemocy w rodzinie, 

młodzieży do 26 roku życia, weteranów, osób powyżej 65 

roku życia, posiadaczy Karty Dużej Rodziny, każdego 

zagrożonego lub poszkodowanego: katastrofą naturalną, 

awaria techniczną, klęską żywiołową. 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku 

rozszerzył swoją działalność leczenia uzależnień  

na terenie powiatu bieszczadzkiego i od 01 marca 2018 r.  

w Ustrzykach Dolnych na ul.29 Listopada 42 funkcjonuje 

Poradnia Leczenia Uzależnień. Poradnia oferuje terapię 

dla osób uzależnionych i członków ich rodzin 

(współuzależnienie, DDA). Oddziaływania terapeutyczne 

realizowane są przez zespół terapeutyczny składający się 

z lekarza specjalisty psychiatry, specjalistów psychoterapii 

uzależnień i instruktora terapii uzależnień. Przy przyjęciu 

do Poradni nie jest wymagane skierowanie. Pacjenci 

nieubezpieczeni mają udzielane świadczenia bezpłatnie. 

Na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne funkcjonuje 

Poradnia Zdrowia Psychicznego w której można 
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skorzystać z porad psychologa, psychiatry oraz pomocy  

w ramach psychoterapii indywidualnej, psychoterapii 

grupowej oraz terapii rodzinnej. Z pomocy mogą 

skorzystać: pełnoletni, doświadczający problemów natury 

emocjonalnej i psychicznej, cierpiący z powodu 

nadmiernego obciążenia stresem, osoby, które znalazły 

się w trudnej sytuacji życiowej (np. rozwód, utrata pracy, 

żałoba, konflikt w rodzinie, reakcja na ciężką chorobę  

i inne), osoby mające trudności w funkcjonowaniu 

społecznym, nie radzące sobie z odczuwanym 

przygnębieniem i apatią, mających problemy zjedzeniem, 

u których rozpoznano chorobę psychiczną. 

Pacjenci przyjmowani są bez skierowania, bezpłatnie  

w ramach kontraktu z NFZ. W przypadku chęci 

skorzystania z usług wyłącznie psychologa lub 

psychoterapeuty wymagane jest skierowanie od lekarza. 

Od kwietnia 2018r. funkcjonuje świetlica opiekuńcza 

„Pełna Chata” działającą w strukturach Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie zapewniająca dzieciom  

z terenu powiatu bieszczadzkiego opiekę i wychowanie, 

pomoc w nauce, zajęcia sportowe, rozwój zainteresowań. 

Prowadzi zajęcia o charakterze edukacyjnym, 

kompensacyjno-wyrównawczym, działania służące 

rozwijaniu zdolności i umiejętności dzieci, zajęcia 

plastyczne i taneczne oraz wycieczki między innymi do 

teatru, kina i muzeów. Ponadto w Świetlicy znajduje się 

sala komputerowa, która wyposażona jest w 6 nowych 

stanowisk komputerowych, sala sportowa w której 

znajdują się drabinki, maty sportowe oraz lustra do zajęć 

tanecznych, sala zabaw w której dzieci znajdą wszelkiego 

rodzaju gry, materiały edukacyjne, akcesoria plastyczne. 

Oprócz tego w placówce dzieci mogą korzystać z stołu 

bilardowego, piłkarzyków, Cymbergaja, stołu ping-

pongowego oraz Xboxa. Placówka w ciągu roku 

szkolnego, w dni robocze, działa od poniedziałku do 

piątku, w godzinach od 12°°- do 18°°, a czas wsparcia 

dziecka to maksymalnie 6 godzin dziennie. W dni wolne 

od nauki szkolnej, godziny otwarcia Świetlicy są 

dostosowane do potrzeb wychowanków i ich rodziców, 

ustalane wg. kalendarza organizacji roku szkolnego 

obowiązującego w danym roku kalendarzowym, 
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podawane do wiadomości we wrześniu br. oraz w tygodniu 

poprzedzającym dni wolne. Ubezpieczenia zdrowotnego. 

Z uwagi na brak placówki na terenie najbliższych 

powiatów prowadzącej zajęcia korekcyjno-edukacyjne dla 

sprawców przemocy nie może zostać zrealizowane 

działanie zawarte w harmonogramie pracy gminnego 

programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Z uwagi na brak lokalu na spotkania oraz brak osób 

chętnych do uczestnictwa w grupie wsparcia nie może 

zostać zrealizowane działanie zawarte w pkt 4 

harmonogramu. 

Monitoring i ewaluacja: 

Na podstawie informacji uzyskanych z Komendy Powiatowej Policji w Ustrzykach 

Dolnych w/s liczby interwencji dotyczących przemocy domowej, liczby sprawców 

przemocy domowej, liczby sprawców doprowadzonych do izby wytrzeźwień oraz liczby 

wszczętych postępowań z art.207 KK w latach 2017-2018 wynika, że z każdym rokiem 

zmniejsza się ich liczba. 

Rok 2017 2018 Razem 

Liczba interwencji 

dotyczących przemocy 

domowej 

15 14 29 

Liczba ofiar przemocy 

domowej ogółem 
45 25 70 

W tym liczba kobiet 38 24 62 

W tym liczba mężczyzn 4 0 4 

W tym liczba dzieci 3 1 4 

Liczba sprawców 

przemocy domowej 
47 25 72 

W tym liczba kobiet 5 3 8 

W tym liczba mężczyzn 42 22 64 

W tym liczba nieletnich 0 0 0 

Liczba sprawców 

doprowadzonych do 

izby wytrzeźwień 

10 6 16 

W tym liczba kobiet 0 0 0 

W tym liczba mężczyzn 10 6 16 

W tym liczba nieletnich 0 0 0 

Liczba wszczętych 

postępowań z art.207 

KK 

22 16 38 
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Na podstawie dokumentacji prowadzonej przez Zespół Interdyscyplinarny oraz 

grupy robocze wynika, że wzrosła liczba wszczętych procedur „Niebieskie karty” oraz 

osób dotkniętych przemocą w rodzinie. 

Procedura „Niebieskie Karty” w 2018 r: 

• Liczba ogółem sporządzonych „Niebieskich Kart A” – 38, 

w tym przez przedstawicieli podmiotów wszczynających procedurę: 

− policji -35, 

− jednostek organizacyjnych pomocy społecznej – 2, 

− gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 0, 

− oświaty – 3, 

− ochrony zdrowia – 0. 

• Liczba prowadzonych przez grupy robocze spraw w ramach procedury  

„Niebieskie Karty” – 52: 

− liczba utworzonych w 2018r. grup roboczych – 35, 

− liczba posiedzeń grup roboczych – 185, 

− liczba osób poszkodowanych w wyniku przemocy w rodzinie, których w/w 

postępowanie dotyczyło – 131, 

− liczba osób stosujących przemoc w rodzinie, których w/w postępowanie  

dotyczyło – 55. 

• Liczba sporządzonych „Niebieskich Kart C” przez Zespół Interdyscyplinarny / Grupę 

Roboczą: - 32; 

• Liczba sporządzonych „Niebieskich Kart D” przez Zespół Interdyscyplinarny / Grupę 

Roboczą – 21. 

Działania pomocowe prowadzone w ramach procedury „Niebieskie karty”  

w odniesieniu do osób uwikłanych w problem przemocy w rodzinie w 2018 r. 

Działania podejmowane wobec osób doświadczających przemocy w rodzinie: 

Liczba osób Podjęte działania 

2 Psychoterapia dla osób współuzależnionych 

9 Wsparcie psychologa 
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Działania podejmowane wobec osób stosujących przemoc w rodzinie: 

Liczba osób Podjęte działania 

10 Psychoterapia dla osób uzależnionych 

14 Wniosek do Prokuratury Rejonowej o przymusowe 

leczenie odwykowe 

11 Wniosek do Prokuratury o podjęcie działań w stosunku 

do sprawcy przemocy 

14 Skierowanie do Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania 

problemów Alkoholowych o leczenie odwykowe 

1 Wsparcie psychologa 

5 Objęcie dozorem kuratora sądowego 

 Działania podejmowane wobec świadków przemocy w rodzinie: 

Liczba osób Podjęte działania 

1 Objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną  

w szkole oraz zajęciami dydaktyczno-wychowawczymi 

7 Wniosek do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuacje 

rodziny 

2 Skierowanie do świetlicy opiekuńczej 

1 Wsparcie pomocą lekarza psychiatry 

Źródła finansowania: 

Zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2021 finansowane 

są z budżetu oraz ze środków pozyskanych z innych źródeł. W 2018 na prowadzenie 

działalności Zespołu Interdyscyplinarnego została zaplanowana kwota 3.000 zł. 

Wykorzystano kwotę 3.000 zł. Środki zostały przeznaczone na szkolenie członków 

Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych, koszty spotkań członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego, zakup materiałów biurowych, opłata za posiadanie telefonu  

z którego korzystają członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych, 

opłata za przesyłki pocztowe. W październiku 2018r. na zlecenie Urzędu Gminy  

i Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych została 

przeprowadzona Diagnoza Profilaktyczna przez Oficynę Profilaktyczną z Krakowa. 

Miała ona na celu ukazanie skali problemów związanych z uzależnieniami i przemocą 

na terenie Gminy Ustrzyki Dolne. Zakres działań badawczych odnosił się do 

zidentyfikowania następujących kwestii: 

• zidentyfikowania problemów uzależnień i przemocy wśród różnych grup (dzieci, 

młodzieży, dorosłych mieszkańców, sprzedawców alkoholu), 

• zidentyfikowania przyczyn lub czynników wywołujących sytuacje problemowe, 

• określenie skali oraz zakresu problemów uzależnień i przemocy, 

• zidentyfikowania skutków występujących problemów, 
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• pokazanie rozwiązań mających na celu wyjaśnienie sytuacji problemowej lub 

złagodzenie jej skutków. 

Koszty związane z przeprowadzeniem Diagnozy Profilaktycznej zrealizowano ze 

środków gminnych na utrzymanie działalności miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej. 

5.13 Program Współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami 

pozarządowymi na 2018 rok 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi należy do zadań własnych gminy, 

które określone są w art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506). Organ stanowiący 

jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek uchwalania rocznego programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi, zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 688). Organ wykonawczy natomiast zgodnie art. 5a 

ust. 3 cytowanej wyżej ustawy, zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z realizacji 

jego przebiegu do końca maja każdego roku - za rok poprzedni. 

W 2017 roku na wniosek Burmistrza Ustrzyk Dolnych Rada Miejska w Ustrzykach 

Dolnych podjęła Uchwałę Nr XXXIX/534/17 z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie 

programu współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. 

Program wskazywał m.in. zadania publiczne i zasady współpracy samorządu 

lokalnego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego, w tym m.in. katalog zadań, zgodnie z którymi 

współpraca powinna być realizowana. Program określał ponadto zasady finansowania 

niniejszych zadań w przypadku ich realizacji przez wskazane podmioty, szczegółowe 

cele, formy oraz priorytetowe obszary współpracy. 

Zgodnie z ustawą program został poddany konsultacjom społecznym w Gminie 

Ustrzyki Dolne. Jego projekt został podany do publicznej wiadomości w Biuletynie 

Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu oraz w siedzibie Urzędu 

Miejskiego na tablicy ogłoszeń. Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość 

przekazania swoich wniosków i uwag w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną.  

W przeprowadzonych konsultacjach wzięła udział jedynie Gminna Rada Działalności 

Pożytku Publicznego, która wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały, poza tym 

nie wpłynęły inne uwagi dotyczące Rocznego Programu Współpracy. W związku  

z powyższym Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych w dniu 16 listopada 2017 r. podjęła 

uchwałę Nr XXXIX/534/17 w sprawie programu współpracy Gminy Ustrzyki Dolne  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2018. 
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Zakres podmiotowy współpracy 

Głównymi podmiotami realizującymi program są: 

• Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych i jej komisje, 

• Burmistrz Ustrzyk Dolnych, 

• Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy 

 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Program adresowany jest w szczególności do: 

• organizacji pozarządowych, 

• osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów 

stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej,  

o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz 

gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują 

prowadzenie działalności pożytku publicznego, 

• stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, 

• spółdzielni socjalnych, 

• spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubów 

sportowych będących spółkami działającymi na podstawie ustawy z dnia  

25 czerwca 2010 r., o sporcie (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1263 ze zm.), 

które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodów 

na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między 

swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 

Celem współpracy gminy Ustrzyki Dolne z podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego zgodnie z podjętą uchwałą, jest kształtowanie ładu społecznego 

poprzez: 

• umacnianie poczucia świadomości i odpowiedzialności społecznej za siebie, 

swoje otoczenie wspólnotę lokalną oraz jej tradycje; 

• stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców 

gminy  

w tym umocnienie lokalnych działań; 

• zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów; 

• poprawę jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych; 

• integrację podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zakresem sferę zadań 

publicznych; 

• otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność poprzez umożliwienie 

indywidualnego wystąpienia z ofertą na realizację projektów, konkretnych zadań. 

Organizacje pozarządowe, obok sektora publicznego i prywatnego są trzecim 

sektorem działającym na rzecz dobra publicznego. Organizacje podejmują działania 

dla dobra mieszkańców oraz integrują i aktywizują społeczność, uzupełniając działania 

podejmowane w tym względzie przez lokalny samorząd. Stowarzyszenia, fundacje 
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oraz niesformalizowane grupy aktywnych obywateli podejmują działania na rzecz 

lokalnej społeczności, dlatego współpraca organizacji pozarządowych i gminy przynosi 

efekty poprzez realizację wspólnego celu, jakim jest poprawa jakości życia 

mieszkańców. Społeczna aktywność lokalnych inicjatyw obywatelskich przyczynia się 

do pełniejszego zaspokajania potrzeb, a także sprzyja rozwojowi lokalnemu. 

Zakres przedmiotowy współpracy 

Przedmiotem współpracy władz Gminy Ustrzyki Dolne z podmiotami działalności 

pożytku publicznego jest: 

• realizacja zadań gminy określonych w ustawach, 

• określanie potrzeb społecznych i sposobów ich zaspokajania, 

• podwyższenie efektywności działań kierowanych do mieszkańców gminy. 

W 2018 roku określono obszary współpracy, które odbywały się w formach: 

• Współpraca o charakterze wsparcia finansowego może być prowadzona poprzez 

zlecanie organizacjom zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie  

w formie: 

− powierzenia wykonywania zadań publicznych, wraz z udzielaniem dotacji  

na finansowanie ich realizacji, 

− wspierania organizacji w realizacji zadań własnych o charakterze publicznym, 

wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie, 

− zawierania umów o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych  

w ustawie. 

• Gmina wspiera organizacje także poprzez różne formy współpracy o charakterze 

niefinansowym poprzez: 

− doradztwo i udzielanie pomocy merytorycznej organizacjom, 

− wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności  

i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków, 

− promowanie przez Gminę działalności organizacji i pomoc w tworzeniu ich 

dobrego wizerunku, 

− przyznawanie raz w roku nagrody Burmistrza Ustrzyk Dolnych wyróżniającej  

się organizacji lub liderowi działalności pro publico bono, 

− otwarte spotkania pomiędzy organizacjami a przedstawicielami samorządu  

w formie konferencji i szkoleń, 

− udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z Gminą, które 

ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł, 

− obejmowanie honorowym patronatem Burmistrza Ustrzyk Dolnych wybranych 

przedsięwzięć realizowanych przez organizacje, 

− pomoc w nawiązaniu współpracy międzynarodowej, w szczególności  

z miastami partnerskimi, 
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− wspieranie ustrzyckich organizacji pożytku publicznego w realizacji kampanii 

informacyjno-promocyjnej służącej skutecznemu pozyskiwaniu środków  

w ramach mechanizmu 1%, 

− wspieranie techniczne, szkoleniowe i informacyjne oraz integracji III sektora. 

Priorytetowe zadania publiczne 

W roku 2018 gmina Ustrzyki Dolne wspierała zadania publiczne w zakresie:  

• „Nauka, edukacja, oświata i wychowanie”; 

• „Upowszechnianie Kultury”; 

• „Ochrona zdrowia”; 

• „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie 

narkomanii”; 

• „Kultura fizyczna i sport”; 

• „Turystyka”; 

• „Aktywizacja i integracja osób w wieku emerytalnym w życiu społecznym”; 

• „Rozwój przedsiębiorczości”; 

• „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych”. 

Finansowanie 

Środki finansowe na realizację zadań publicznych są przyznawane: 

• W drodze otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, ogłaszanych 

przez Burmistrza Ustrzyk Dolnych, który zatwierdza wyniki; 

• W trybie art. 19a ustawy z pominięciem otwartego konkursu ofert w przypadku 

zadań o charakterze lokalnym lub regionalnym realizowanych w okresie nie 

dłuższym niż 90 dni, których wysokość dofinansowania lub finansowania nie 

przekracza kwoty 10 000,00 złotych. 

Oferty złożone w konkursach opiniowane są przez komisje konkursowe 

powoływane do tego celu przez Burmistrza Ustrzyk Dolnych odrębnie dla każdego 

obszaru współpracy. W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz 

podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, przy czym jeden podmiot może aplikować 

do konkursu z maksymalnie jedną ofertą realizacji zadania publicznego. 
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Środki finansowe przeznaczone na realizację programu 

W 2018 r. środki przeznaczone na realizację programu współpracy przedstawia 

poniższa tabela: 

Lp. Zakres współpracy 

Zakładana 

minimalna kwota 

środków 

planowanych na 

realizację 

programu 

W tym 

w trybie 

otwartych 

konkursów 

ofert 

W tym 

w trybie 

małych 

grantów 

1. 
Nauka, Edukacja, 

Oświata i Wychowanie 
5 000,00 zł 5 000,00 zł 0,00 zł 

2. Upowszechnianie kultury 30 000,00 zł 25 000,00 zł 5 000,00 zł 

3. Ochrona zdrowia 2 500,00 zł 0,00 zł 2 500,00 zł 

4. 

Profilaktyka i 

rozwiązywanie 

problemów alkoholowych 

oraz przeciwdziałanie 

narkomanii 

50 000,00 zł 45 000,00 zł 5 000,00 zł 

5. Kultura fizyczna i sport 230 000,00 zł 230 000,00zł 0,00 zł 

6. Turystyka 10 000,00 zł 10 000,00 zł 0,00 zł 

7. 

Aktywizacja i integracja 

osób w wieku 

emerytalnym w życiu 

społecznym 

35 000,00 zł 30 000,00 zł 5 000,00 zł 

8. 
Rozwój 

przedsiębiorczości 
5 000,00 zł 0,00 zł 5 000,00 zł 

9. 

Działalność na rzecz 

organizacji 

pozarządowych 

17 500,00 zł 12 500,00 zł 5 000,00 zł 

 Ogółem 385 000,00 zł 357 500,00 zł 27 500,00 zł 

Otwarte konkursy ofert w 2018 r. 

5 stycznia 2018 r. na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 13 ust. 1 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

ogłoszono otwarte konkursy ofert na 2018 r. z zakresu: 

• Nauka, edukacja, oświata i wychowanie; 

• Upowszechnianie kultury; 

• Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie 

narkomanii; 

• Kultura fizyczna i sport; 

• Turystyka; 
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• Aktywizacja i integracja osób w wieku emerytalnym w życiu społecznym; 

• Działalność na rzecz organizacji pozarządowych. 

Kwoty przyznanych dotacji z poszczególnych zakresów współpracy przedstawiają się 

następująco: 

Nauka, edukacja, oświata i wychowanie: 

Numer 

oferty 
Nazwa Oferenta 

Nazwa wnioskowanego 

zadania 
Kwota dotacji 

38/2018 

Stowarzyszenie 

Bieszczadzka 

Przestrzeń Kulturowa  

w Krościenku 

Sensoryczne doświadczanie 

świata 
4 500,00 zł 

57/2018 

Stowarzyszenie 

działające na rzecz 

wspierania działalności 

i rozwoju Zespołu Szkół 

Publicznych nr 1  

w Ustrzykach Dolnych 

COPERNICUS 

Letnia Akademia czasu 

wolnego – sezon drugi 
500,00 zł 

Upowszechnianie kultury: 

Numer 

oferty 
Nazwa Oferenta 

Nazwa wnioskowanego 

zadania 
Kwota dotacji 

37/2018 

Stowarzyszenie 

Bieszczadzka 

Przestrzeń Kulturowa  

w Krościenku 

Trochę z Marsa trochę  

z Wenus 
6 075,00 zł 

43/2018 
Ustrzyckie 

Stowarzyszenie Kultury 

Lecie PARRY – wieczory 

teatralne, święto teatru i sztuk 

pokrewnych 

5 000,00 zł 

53/2018 
Towarzystwo Przyjaciół 

Miasta Ustrzyki Dolne 
Ustrzyckie śpiewanie 2018 1 900,00 zł 

56/2018 

Stowarzyszenie 

Przyjaciół Ustrzyckiej 

„Dwójki” 

Taniec projekcją kultury – 

warsztaty tańca ze SMYKAMI 
7 025,00 zł 

58/2018 
Ochotnicza Straż 

Pożarna w Łodynie 
Dyskusyjny Klub Filmowy 5 000,00 zł 
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Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie 

narkomanii: 

Numer 

oferty 
Nazwa Oferenta 

Nazwa wnioskowanego 

zadania 
Kwota dotacji 

28/2018 

Miejski Klub Sportowy 

„Bieszczady” Ustrzyki 

Dolne Sp. z o.o. 

Upowszechnianie aktywności 

fizycznej poprzez organizację 

pozaszkolnych zajęć z piłki 

nożnej i imprez sportowych  

w ramach działalności MKS 

„Bieszczady” Ustrzyki Dolne 

Sp. z o.o. na terenie gminy 

Ustrzyki Dolne 

10 000,00 zł 

36/2018 

Stowarzyszenie 

Bieszczadzka 

Przestrzeń Kulturowa  

w Krościenku 

Kto czyta więcej – marudzi 

mniej 
6 500,00 zł 

40/2018 

Stowarzyszenie 

działające na rzecz 

wspierania działalności 

i rozwoju Zespołu Szkół 

Publicznych nr 1  

w Ustrzykach Dolnych 

COPERNICUS 

Mediator szkolny – spotkanie 

młodych mediatorów 
5 000,00 zł 

44/2018 

Stowarzyszenie  

Młodzi-Kreatywni  

i Aktywni 

Upowszechnianie profilaktyki  

i zdrowego stylu życia wśród 

mieszkańców Bandrowa 

Narodowego 

8 000,00 zł 

52/2018 

Polski Czerwony Krzyż 

Podkarpacki Oddział 

Okręgowy  

w Rzeszowie Oddział 

Rejonowy Polskiego 

Czerwonego Krzyża  

w Ustrzykach Dolnych 

Podejmowanie działań 

pomocowych, akcji, 

konkursów  

i imprez okolicznościowych 

mających na celu 

ograniczenie zjawisk 

patologicznych 

3 000,00 zł 

55/2018 

Stowarzyszenie 

Nowoczesne 

Bieszczady 

IV Bieg Ekologiczny oraz 

Marsz Nordic Walking 

Śladem Bieszczadzkiej 

Tarniny – formy 

alternatywnych działań 

aktywizacji środowisk dzieci  

i młodzieży 

4 500,00 zł 
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61/2018 

Stowarzyszenie 

Sołtysów Powiatu 

Bieszczadzkiego 

Przeciwdziałanie 

alkoholizmowi mieszkańców 

wsi poprzez aktywny 

wypoczynek 

4 000,00 zł 

66/2018 

Stowarzyszenie 

Przyjaciół Ustrzyckiej 

„Dwójki” 

Promowanie zdrowego stylu 

życia dzieci i młodzieży oraz 

profilaktyka uzależnień od 

alkoholu i narkotyków 

poprzez działania 

rówieśnicze 

4 000,00 zł 

Kultura fizyczna i sport: 

Numer 

oferty 
Nazwa Oferenta 

Nazwa wnioskowanego 

zadania 
Kwota dotacji 

23/2018 

Ludowy Uczniowski 

Klub Sportowy 

„Ustianowa” 

Szkolenie dzieci  

i młodzieży sekcji narciarstwa 

biegowego LUKS 

„Ustianowa” 

11 500,00 zł 

24/2018 

Stowarzyszenie 

Bieszczadzkiego Biegu 

Lotników 

Organizacja imprez 

sportowo-rekreacyjnych  

o zasięgu wojewódzkim, 

ogólnopolskim 

i międzynarodowym  

na terenie gminy Ustrzyki 

Dolne – III Bieszczadzki Bieg 

Lotników – edycja zimowa 

8 000,00 zł 

26/2018 

Ludowy Klub Sportowy 

„MECHANIZATOR” 

w Ustrzykach Dolnych 

Popularyzacja szachów  

na terenie gminy Ustrzyki 

Dolne 

8 000,00 zł 

29/2018 

Miejski Klub Sportowy 

„Bieszczady” Ustrzyki 

Dolne Sp. z o.o. 

Organizacja zajęć i imprez 

sportowych w zakresie 

prowadzenia MKS 

„Bieszczady” Ustrzyki Dolne 

– sekcja piłki nożnej oraz 

utrzymanie stadionu 

sportowego 

78 000,00 zł 

32/2018 

Bieszczadzki Klub 

Nordic Walking 

w Ustrzykach Dolnych 

Nordic Walking – 

rekreacja&sport 
6 500,00 zł 



RAPORT O STANIE GMINY 

 

 

WWW.USTRZYKI-DOLNE.PL 

 

109 

48/2018 

Uczniowski Klub 

Narciarski „LAWORTA” 

w Ustrzykach Dolnych 

Rozwój i upowszechnianie 

narciarstwa alpejskiego 

wśród dzieci i młodzieży  

na terenie gminy Ustrzyki 

Dolne w 2018 roku 

30 000,00 zł 

50/2018 

Międzyszkolny Klub 

Sportowy „HALICZ” 

w Ustrzykach Dolnych 

Udział w imprezach 

sportowych oraz szkolenie 

dzieci i młodzieży sekcji 

narciarstwa biegowego oraz 

sekcji lekkoatletycznej MKS 

„HALICZ” Ustrzyki Dolne 

63 000,00 zł 

51/2018 

Stowarzyszenie 

Inicjatyw Społecznych 

Prosperita 

Mały narciarz 3 000,00 zł 

60/2018 

Uczniowski Klub 

Sportowy „Delfinek” 

w Ustrzykach Dolnych 

Szkolenie dzieci i młodzieży 

oraz udział w imprezach 

pływackich UKS „DELFINEK” 

w Ustrzykach Dolnych  

w 2018 roku 

13 000,00 zł 

65/2018 

Uczniowski Klub 

Sportowy „KRZEMIEŃ” 

w Ustrzykach Dolnych 

Od zabawy i rekreacji do 

sportu – organizacja zajęć  

i zawodów sportowych, 

szkolenie zawodników oraz 

udział w imprezach  

o charakterze sportowym 

9 000,00 zł 

Turystyka: 

Numer 

oferty 
Nazwa Oferenta 

Nazwa wnioskowanego 

zadania 
Kwota dotacji 

35/2018 

Karpackie 

Stowarzyszenie 

Turystyczno-Kulturalne 

„Źródła Karpat” 

Utworzenie szlaku umocnień 

obronnych i pomników 

przeszłości oraz Korony 

Ustrzyckich Gór dla rozwoju 

turystycznego gminy Ustrzyki 

Dolne 

10 000,00 zł 
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Aktywizacja i integracja osób w wieku emerytalnym w życiu społecznym: 

Numer 

oferty 
Nazwa Oferenta 

Nazwa wnioskowanego 

zadania 
Kwota dotacji 

42/2018 
Ustrzyckie 

Stowarzyszenie Kultury 

Ustrzycki Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 
26 000,00 zł 

45/2018 

Stowarzyszenie  

na rzecz holistycznego 

rozwoju człowieka 

„Homo-Homini”  

w Brzegach Dolnych 

Czesława Mileszko  

i współtwórcy kultury lokalnej  

w integracji z seniorami 

4 000,00 zł 

Działalność na rzecz organizacji pozarządowych: 

Numer 

oferty 
Nazwa Oferenta 

Nazwa wnioskowanego 

zadania 
Kwota dotacji 

30/2018 Fundacja Bieszczadzka 

„Działaj Lokalnie” – 

wyzwalamy społeczną 

energię Edycja 2018 

12 500,00 zł 

11 czerwca 2018 r. Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłosił drugi nabór w otwartych 

konkursach ofert z zakresu „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych 

oraz przeciwdziałanie narkomanii”. Kwoty przyznanych dotacji z poszczególnych 

zakresów współpracy w drugim naborze wniosków przedstawiają się następująco: 

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie 

narkomanii – drugi nabór: 

Numer 

oferty 
Nazwa Oferenta 

Nazwa wnioskowanego 

zadania 
Kwota dotacji 

131/2018 
Klub Sportowy „Lotnik 

Ustjanowa” 

Popularyzacja zajęć 

rekreacyjno-sportowych dla 

młodzieży 

4 000,00 zł 
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Małe granty 

W 2018 r. przyznano również dotacje na realizację zadań publicznych w trybie  

art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie. Wykaz przyznanych dotacji w trybie Małych Grantów przedstawia 

poniższa tabela: 

Numer 

oferty 
Nazwa Oferenta 

Nazwa wnioskowanego 

zadania 
kwota dotacji 

752/2018 
Ochotnicza Straż 

Pożarna w Stankowej 

Rekrutacja nowych 

członków MDP 
1 250,00 zł 

649/2018 

Stowarzyszenie na 

rzecz wspierania 

działalności i rozwoju 

Zespołu Szkół 

Publicznych Nr 1  

w Ustrzykach Dolnych 

COPERNICUS 

Kto, co, gdzie i jak? – 

innowacyjny program 

edukacyjny świetlicy 

szkolnej dla klas 1-3  

w Szkole Podstawowej  

nr 1 w Ustrzykach 

Dolnych 

1 500,00 zł 

753/2018 

Lokalna Grupa 

Działania „Zielone 

Bieszczady” 

III Bieszczadzkie Forum 

Organizacji 

Pozarządowych 

5 000,00 zł 

744/2018 

Karpackie 

Stowarzyszenie 

Turystyczno-Kulturalne 

„Żródła Karpat” 

I wojna światowa  

na ustrzyckiej ziemi  

a odzyskanie 

niepodległości przez 

Polskę w 1918 roku – 

seminarium naukowe 

5 000,00 zł 

745/2018 

Karpackie 

Stowarzyszenie 

Turystyczno-Kulturalne 

„Żródła Karpat” 

II Bieszczadzkie Forum 

Gospodarcze a rozwój 

przedsiębiorczości  

w gminie Ustrzyki Dolne 

5 000,00 zł 

981/2018 

Stowarzyszenie 

Sołtysów Powiatu 

Bieszczadzkiego 

XIV Święto Miodu  

w Krościenku 
2 500,00 zł 

1014/2018 
Caritas Archidiecezji 

Przemyskiej 

Zorganizowanie forum 

„Młodość i Miłość” 
1 000,00 zł 

1013/2017 

Stowarzyszenie na 

rzecz wspierania 

działalności i rozwoju 

Zespołu Szkół 

IV Ustrzycki Bieg 

Uliczny „Biegnij  

z jedynką” 

1 250,00 zł 
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Publicznych Nr 1  

w Ustrzykach Dolnych 

COPERNICUS 

982/2018 

Stowarzyszenie 

Sołtysów Powiatu 

Bieszczadzkiego 

Aktywna i zdrowa wieś 

2 500,00 zł 

(umowa 

rozwiązana na 

mocy 

porozumienia 

stron – środki 

zostały zwrócone) 

1025/2018 
Ustrzyckie 

Stowarzyszenie Kultury 

Ustrzycka Senioriada  

w twórczości 

artystycznej Klubu 

Seniora Radość Życia 

2 500,00 zł 

Podsumowując Gmina Ustrzyki Dolne na realizację zadań publicznych, przez 

organizacje pozarządowe, w 2018 r. przeznaczyła łącznie kwotę 385 000,00 zł z czego 

357 500,00 zł w trybie otwartych konkursów ofert, natomiast kwotę 27 500,00 zł  

w trybie małych grantów. 

Wszystkie złożone oferty zostały zweryfikowane przez Komisje Konkursowe 

powoływane przez Burmistrza Ustrzyk Dolnych pod względem formalnym oraz 

merytorycznym. Efektem prac była zgodność wyboru ofert oraz wysokości 

proponowanych kwot dotacji, do zatwierdzenia Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych. 
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Inicjatywa Lokalna 

Inicjatywa lokalna jest narzędziem umożliwiającym realizację działań 

zgłaszanych przez mieszkańców w ich bezpośrednim otoczeniu, które uzupełnia już 

funkcjonujące instrumenty - rezerwę celową na zadania realizowane przez sołectwa 

oraz Budżet Obywatelski. W jej ramach mieszkańcy zgłaszają pomysły i deklarują 

udział w jego realizacji, który może mieć formę wkładu rzeczowego, finansowego lub 

pracy społecznej. 

W terminie do 30 września 2017 r. złożonych zostało 9 wniosków dotyczących 

inicjatyw lokalnych. Po przeprowadzonej weryfikacji złożonych wniosków wszystkie 

oferty uzyskały rekomendację Burmistrza Ustrzyk Dolnych na finansowanie realizacji 

w ramach inicjatyw lokalnych. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Stańkowej – Utrzymanie stadionu w Stańkowej: 

Wnioskowana 

kwota (udział 

finansowy 

Gminy) 

Udział 

finansowy 

wnioskodawcy 

Wkład 

rzeczowy 

wnioskodawcy 

Wkład pracy 

społecznej 

Całkowity 

koszt zadania 

1 800,00 zł 900,00 zł 0,00 zł 900,00 zł 3 600,00 zł 

Grupa nieformalna „Zarząd WM Prochatka 2 w Ustrzykach Dolnych” – „Wspólne 

działanie – Wspólna Przestrzeń”: 

Wnioskowana 

kwota (udział 

finansowy 

Gminy) 

Udział 

finansowy 

wnioskodawcy 

Wkład 

rzeczowy 

wnioskodawcy 

Wkład pracy 

społecznej 

Całkowity 

koszt zadania 

22 004,00 zł 7 750,00 zł 346,00 zł 900,00 zł 31 000,00 zł 

 Uczniowski Klub Sportowy „Nafciarz” – Aktywnie w siłowni pod chmurką: 

Wnioskowana 

kwota (udział 

finansowy 

Gminy) 

Udział 

finansowy 

wnioskodawcy 

Wkład 

rzeczowy 

wnioskodawcy 

Wkład pracy 

społecznej 

Całkowity 

koszt zadania 

4 200,00 zł 1 534,00 zł 0,00 zł 400,00 zł 6 134,00 zł 
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Ochotnicza Straż Pożarna w Łodynie – Dbanie o tereny zielone przy świetlicy  

w Łodynie: 

Wnioskowana 

kwota (udział 

finansowy 

Gminy) 

Udział 

finansowy 

wnioskodawcy 

Wkład 

rzeczowy 

wnioskodawcy 

Wkład pracy 

społecznej 

Całkowity 

koszt zadania 

1 600,00 zł 400,00 zł 0,00 zł 3 750,00 zł 5 750,00 zł 

Stowarzyszenie Przyjaciół Ustrzyckiej „Dwójki” przy ZSP nr 2 NSS – Organizacja 

konkursu Omnibus matematyczny 2018: 

Wnioskowana 

kwota (udział 

finansowy 

Gminy) 

Udział 

finansowy 

wnioskodawcy 

Wkład 

rzeczowy 

wnioskodawcy 

Wkład pracy 

społecznej 

Całkowity 

koszt zadania 

6 100,00 zł 1 500,00 zł 500,00 zł 7 200,00 zł 15 300,00 zł 

Stowarzyszenie Przyjaciół Ustrzyckiej „Dwójki” przy ZSP nr 2 NSS – Organizacja koła 

zajęć tanecznych: 

Wnioskowana 

kwota (udział 

finansowy 

Gminy) 

Udział 

finansowy 

wnioskodawcy 

Wkład 

rzeczowy 

wnioskodawcy 

Wkład pracy 

społecznej 

Całkowity 

koszt zadania 

4 000,00 zł 800,00 zł 2 800,00 zł 0,00 zł 7 600,00 zł 

Stowarzyszenie Przyjaciół Ustrzyckiej „Dwójki” przy ZSP nr 2 NSS – Organizacja koła 

zajęć kulinarnych „Słodkie, słone, kwaśne”: 

Wnioskowana 

kwota (udział 

finansowy 

Gminy) 

Udział 

finansowy 

wnioskodawcy 

Wkład 

rzeczowy 

wnioskodawcy 

Wkład pracy 

społecznej 

Całkowity 

koszt zadania 

2 500,00 zł 300,00 zł 200,00 zł 2 400,00 zł 5 400,00 zł 

Ustrzyckie Stowarzyszenie Kultury – Teatr uczy, wzrusza, bawi, wychowuje: 

Wnioskowana 

kwota (udział 

finansowy 

Gminy) 

Udział 

finansowy 

wnioskodawcy 

Wkład 

rzeczowy 

wnioskodawcy 

Wkład pracy 

społecznej 

Całkowity 

koszt zadania 

15 200,00 zł 0,00 zł 2 148,00 zł 6 750,00 zł 24 098,00 zł 
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Ustrzyckie Stowarzyszenie Kultury – Otwórz oczy na sztukę: 

Wnioskowana 

kwota (udział 

finansowy 

Gminy) 

Udział 

finansowy 

wnioskodawcy 

Wkład 

rzeczowy 

wnioskodawcy 

Wkład pracy 

społecznej 

Całkowity 

koszt zadania 

15 320,00 zł 0,00 zł 2 148,00 zł 4 950,00 zł 22 418,00 zł 

Na realizację powyższych zadań w ramach inicjatywy lokalnej gmina Ustrzyki 

Dolne przekazała łączną kwotę w wysokości 72 724,00 zł. Wkład własny oferentów 

wyniósł 48 576,00 zł, a całkowity koszt realizacji zadań to 121 300 zł. 

Inne formy współpracy 

Organizacje pozarządowe otrzymały w 2018 roku dofinansowanie w ramach 

funduszu profilaktyki przeciwalkoholowej na wnioski składane do Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, oraz ze 

środków z rezerwy dysponowanej przez Burmistrza Ustrzyk Dolnych. Ogółem  

na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ustrzyki Dolne na rok 2018 

przekazano kwotę 311 680,36 zł. Ponadto Gmina Ustrzyki Dolne wspiera sektor 

pozarządowy również w innych aspektach np. część organizacji pozarządowych 

działających na terenie gminy Ustrzyki Dolne otrzymuje całoroczne wsparcie poprzez 

opłacanie należności za rachunki telefoniczne, wodę i ogrzewanie, a także w formie 

zwolnienia z kosztów wynajmu lokalu. 

Istotną kwestią jest również udzielane wsparcie organizacyjne przy 

prowadzonych przedsięwzięciach, np. poprzez udostępnianie gminnych obiektów  

i urządzeń (sali konferencyjnej, hali sportowej).  

Gmina Ustrzyki Dolne prowadziła również działalność w postaci udzielania  

i przekazywania informacji organizacjom pozarządowym działających na jej terenie  

o źródłach pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych m.in. poprzez 

umieszczanie na stronie internetowej Urzędu informacji oraz wniosków niezbędnych 

do skorzystania z dotacji, projektu lub szkolenia. W ramach polityki informacyjnej  

na stronie internetowej gminy utworzona została zakładka przeznaczona dla 

organizacji pozarządowych w której na bieżąco umieszczane są informacje  

o ogłoszonych konkursach oraz wszelkie niezbędne dokumenty konkursowe. 

Ponadto w Gminie Ustrzyki Dolne działała Gminna Rada Działalności Pożytku 

Publicznego, powołana Zarządzeniem nr 31/2016 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 

8 lutego 2016 r., Powstała jako organ konsultacyjny i opiniodawczy w sprawach 

związanych z działalnością organizacji pozarządowych, która w 2018 r. zorganizowała 

III Bieszczadzkie Forum Organizacji Pozarządowych, które było okazją do 

zaprezentowania się bieszczadzkich organizacji pozarządowych w szerszym gronie, 

ich sukcesów oraz celów działalności. Forum pozwoliło również na wymianę 
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doświadczeń, dobrych praktyk, formułowanie wspólnych wniosków środowiska NGO 

oraz spotkania z samorządem lokalnym. W programie III BFOP zaprezentowano 

panele dyskusyjne z udziałem ekspertów. 

Nagroda Burmistrza Ustrzyk Dolnych 

Zgodnie z Programem współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego, Burmistrz Ustrzyk Dolnych raz w roku przyznaje nagrodę wyróżniającej 

się organizacji pozarządowej lub liderowi działalności pro publico bono. 

W 2018 r. Laureatem nagrody dla wyróżniającej się organizacji pozarządowej 

została Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady”. Nagrodę z rąk Pana Burmistrza 

Bartosza Romowicza odebrała Prezes Zarządu Pani Iwona Woch podczas  

III Bieszczadzkiego Forum Organizacji Pozarządowych. 

Podsumowanie 

Podsumowując w 2018 roku Gmina Ustrzyki Dolne współpracowała  

z organizacjami pozarządowymi na wielu płaszczyznach związanych z rozwojem 

regionu oraz wspieraniem działań na rzecz różnych grup społecznych. Realizacja 

programu daje podstawę do wniosku, że działania te nakierowane były  

w szczególności na tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej oraz 

prowadzenia ciekawych i efektywnych inicjatyw na rzecz mieszkańców. Realizacja 

ubiegłorocznego programu pozwoliła na szeroko rozumianą promocję aktywności 

lokalnej społeczności, a także służyła budowaniu i umacnianiu partnerstwa pomiędzy 

miastem a organizacjami pozarządowymi. Dzięki kontynuowanej współpracy  

z organizacjami oraz dofinansowaniu przez gminę realizowanych zadań publicznych, 

można stwierdzić, że budowane jest aktywne partnerstwo pomiędzy administracja 

publiczną a organizacjami pożytku publicznego. 

Niniejsze sprawozdanie zostało przygotowane w oparciu o wnioski wypracowane  

w ramach analizy zrealizowanych form i zakresu współpracy. 
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5.14 Akademia Pozytywnej Komunikacji 

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych z dniem 

1 września 2018 r. rozpoczął realizację projektu pt. Akademia Pozytywnej Komunikacji. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  

na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa 

dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Zgodnie z założeniami projekt 

realizowany będzie w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r. i podzielony na dwie 

edycje.  

Projekt Akademia Pozytywnej Komunikacji skierowany jest do osób znajdujących 

się w trudnej sytuacji materialnej, korzystających lub kwalifikujących się do korzystania 

ze świadczeń pomocy społecznej (pieniężnych lub niepieniężnych), zamieszkujących 

na terenie gminy Ustrzyki Dolne. Uczestnicy projektu będą mogli wziąć udział  

w działaniach mających na celu poprawę funkcjonowania rodzin w związku  

z trudnościami opiekuńczo – wychowawczymi. W projekcie zaplanowane zostało 

wsparcie, którego celem jest podniesienie kompetencji i umiejętności rodzicielskich,  

w tym m. in. trening kompetencji społecznych i relacji partnerskich, trening kompetencji 
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rodzicielskich. W ramach projektu zaplanowano również wsparcie dla dzieci,  

m. in. trening zastępowania agresji, trening intelektualny, trening integracji 

emocjonalnej. Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać także ze wsparcia 

specjalistów, m. in. psychologa, prawnika, fizjoterapeuty, psychiatry, terapeuty 

dziecięcego, logopedy i innych. Głównym założeniem projektu jest dostosowanie 

wsparcia do indywidualnych potrzeb rodziny biorącej udział w projekcie. 

W 2018 r. zakończono pierwszy etap realizacji projektu obejmujący 

przeprowadzenie prac remontowych. Niniejsze prace polegały na przystosowaniu 

pomieszczeń do potrzeb realizacji wsparcia w projekcie.  

W roku 2018 r. przeprowadzona została rekrutacja uczestników do pierwszej 

edycji projektu w ramach, której do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostało  

10 rodzin. W celu rozpropagowania projektu wśród mieszkańców gminy Ustrzyki Dolne 

przeprowadzono akcję promocyjną. 

5.15 Ustrzycka Karta Dużej Rodziny 

 

Program „Ustrzycka Karta Dużej Rodziny” realizowany jest od 30 stycznia  

2016 r. Wprowadzony został Uchwałą nr XV/179/2015 Rady Miejskiej w Ustrzykach 

Dolnych z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Ustrzyki 

Dolne Programu „Ustrzycka Karta Dużej Rodziny”. 

Zmiany do Programu wprowadzono Uchwałą nr XIX/238/16 Rady Miejskiej  

w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały  

Nr XV/179/2015 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2015 r.  

w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Ustrzyki Dolne Programu „Ustrzycka Karta 

Dużej Rodziny”. 

Program „Ustrzycka Karta Dużej Rodziny” adresowany jest do rodzin mających 

miejsce zamieszkania lub zameldowania na pobyt stały lub czasowy pod wspólnym 

adresem na terenie Gminy Ustrzyki Dolne, składających się z rodziców, rodzica, lub 

rodzica wraz z małżonkiem mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku 
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do ukończenia 18 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole 

wyższej do ukończenia 25 roku życia, zaś w przypadku dzieci legitymujących się 

orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, bez 

ograniczeń wiekowych, niezależnie od dochodu. Kartę może otrzymać każdy członek 

rodziny, po uprzednim złożeniu przez rodzica wniosku wraz z dokumentacją. 

Posiadacz karty może skorzystać z ulg i zwolnień udostępnionych przez instytucje 

gminne oraz oferowanych przez podmioty prowadzące działalność na terenie Gminy 

Ustrzyki Dolne zwanych Partnerami. 

W 2018 r. do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustrzykach 

Dolnych wpłynęło 27 wniosków o przyznanie Ustrzyckiej Kart Dużej Rodziny. Na ich 

podstawie wydano 113 kart dla członków 27 rodzin. Złożono również wniosek  

o przedłużenie 1 karty. W jednym przypadku wydany został duplikat karty. Na dzień 

31 grudnia 2018 r. do Programu przystąpiło 22 przedsiębiorców z różnych branż. 

5.16 Ustrzyckie Podwórka 

Na terenie Gminy Ustrzyki Dolne przyjęto do realizacji Program „Ustrzyckie 

Podwórka”, mający na celu wsparcie działań związanych z zagospodarowaniem 

terenów komunalnych przy budynkach mieszkalnych na obszarze miasta i gminy 

Ustrzyki Dolne, które przyczynią się do pobudzenia inicjatywy i zaangażowania 

Wspólnot Mieszkaniowych. Programem zostały objęte działania polegające  

na tworzeniu terenów zielonych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, miejscami 

wypoczynku i rekreacji, placów zabaw dla dzieci a także na tworzeniu miejsc 

postojowych dla samochodów osobowych, placów utwardzonych oraz dojść  

i dojazdów na terenach komunalnych przy budynkach mieszkalnych na obszarze 

miasta i gminy Ustrzyki Dolne. 

W ramach realizacji Programu „Ustrzyckie Podwórka” wzięły udział 4 Wspólnoty 

Mieszkaniowe: 

• Wspólnota Mieszkaniowa „Gombrowicza 39” – zadanie pn. „Budowa miejsc 

postojowych przy budynku wspólnoty”, którego całkowity koszt realizacji wyniósł 

43 343,97 zł brutto.  

• Wspólnota Mieszkaniowa „Pionierska 6” – zadanie pn. „Utwardzenie placu  

Pionierska 6 – Ustrzyckie podwórka”, którego całkowity koszt realizacji wyniósł 

33 587,61 zł brutto. 

• Wspólnota Mieszkaniowa „Szopena 2” – zadanie pn. „Realizacja i rozbudowa strefy 

wypoczynku dla mieszkańców Placu Szopena 2”, którego całkowity koszt realizacji 

wyniósł 5 389,87 zł brutto. 

• Wspólnota Mieszkaniowa „Szopena 6” – zadanie pn. „Realizacja i rozbudowa strefy 

wypoczynku dla mieszkańców Placu Szopena 6”, którego całkowity koszt realizacji 

wyniósł 12 275,41 zł brutto. 
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VI. Realizacja uchwał Rady Miejskiej 

Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym do organu wykonawczego gminy należy m.in. wykonywanie Uchwał Rady 

Gminy. 

Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej Burmistrz 

Ustrzyk Dolnych przy pomocy Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych realizował 

uchwały podjęte przez Radę Miejską w 2018 r. w sposób określony uchwałami. 

Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych w 2018 roku obradowała na 17 sesjach, 

które odbyły się w poszczególnych dniach: 

• 15 stycznia 2018 r., 

• 23 lutego 2018 r., 

• 13 kwietnia 2018 r. - sesja nadzwyczajna, 

• 25 kwietnia 2018 r. – sesja nadzwyczajna, 

• 30 kwietnia 2018 r. – sesja nadzwyczajna, 

• 30 maja 2018 r. – sesja nadzwyczajna, 

• 8 czerwca 2018 r., 

• 25 czerwca 2018 r. , 

• 20 lipca 2018 r. – sesja nadzwyczajna, 

• 3 sierpnia 2018 r., 

• 10 września 2018 r. – sesja nadzwyczajna, 

• 14 września 2018 r., 

• 8 października 2018 r., 

• 19 listopada 2018 r., 

• 22 listopada 2018 r. – sesja nadzwyczajna, 

• 26 listopada 2018 r., 

• 20 grudnia 2018 r. 

Podjęte uchwały dotyczyły spraw z zakresu gospodarowania mieniem 

komunalnym, spraw społecznych, statutów sołectw Gminy Ustrzyki Dolne, 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, sprzedaży nieruchomości, 

spraw związanych z oświatą i ochroną środowiska, powołania składu osobowego 

komisji stałych Rady Miejskiej. 

Podjęte przez Radę uchwały Burmistrz Ustrzyk Dolnych zgodnie z art. 90  

ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym przekazał w nieprzekraczalnym terminie  

7 dni do organów nadzoru jakimi są w zakresie zgodności z prawem – Wojewoda 

Podkarpacki, a w zakresie spraw finansowych – Regionalna Izba Obrachunkowa. 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wszystkie 

uchwały opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały 

stanowiące akty prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego. Realizację uchwał Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych przedstawia 

poniższa tabela. 
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2018 rok 

 

XLII/568/18 15.01.2018 r. 

W sprawie zmiany uchwały 

budżetowej gminy Ustrzyki Dolne 

na rok 2018 

Burmistrz 

Z dniem 

podjęcia, podlega 

ogłoszeniu  

w Dz. Urz. Woj. 

Podkarpackiego 

W trakcie 

realizacji 

XLII/569/18 15.01.2018 r. 

W sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej gminy 

Ustrzyki Dolne 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 

XLII/570/18 15.01.2018 r. 

W sprawie wysokości składki 

członkowskiej w stowarzyszeniu 

Euroregion Karpacki Polska 

Burmistrz Z dniem podjęcia zrealizowano 

XLII/571/18 15.01.2018 r. 

W sprawie wysokości składki 

członkowskiej na rok 2018  

w stowarzyszeniu Lokalna Grupa 

Działania p.n. „Zielone 

Bieszczady” 

Burmistrz Z dniem podjęcia zrealizowano 

XLII/572/18 15.01.2018 r. 

W sprawie wysokości składki 

członkowskiej na rok 2018  

w stowarzyszeniu Związek Miast 

Polskich 

Burmistrz Z dniem podjęcia zrealizowano 

XLII/573/18 15.01.2018 r. 

W sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie w Gminie Ustrzyki 

Dolne na lata 2018-2021 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 

XLII/574/18 15.01.2018r. 

W sprawie przyjęcia programu 

działań na rzecz seniorów na lata 

2018-2025 „Gmina Ustrzyki Dolne 

seniorom” 

Burmistrz 

14 dni od daty 

ogłoszenia w Dz. 

Urz. Woj. 

Podkarpackiego 

W trakcie 

realizacji 

XLII/575/18 15.01.2018r. 

W sprawie ustalenia sposobu 

sprawowania pogrzebu przez 

Gminę Ustrzyki Dolne 

Burmistrz Z dniem podjęcia 

Zmieniono 

uchwałą 

własna Nr 

XLIII//590/18 

z 23.02.2018 

r. 

XLII/576/18 15.01.2018r. 

W sprawie szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt  

w schronisku dla osób 

bezdomnych 

Burmistrz 

14 dni od daty 

ogłoszenia w Dz. 

Urz. Woj. 

Podkarpackiego 

W trakcie 

realizacji 
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XLII/577/18 15.01.2018r. 

W sprawie zatwierdzenia planu 

pracy Komisji Rewizyjnej, Skarg  

i Wniosków Rady Miejskiej  

w Ustrzykach Dolnych na 2018 rok 

Burmistrz Z dniem podjęcia zrealizowano 

XLII/578/18 15.01.2018r. 

W sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Wspierania Rodziny  

w Gminie Ustrzyki Dolne na lata 

2018-2020 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 

XLIII/579/18 23.02.2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej gminy Ustrzyki Dolne 

na rok 2018 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 

XLIII/580/18 23.02.2018 r. 

w sprawie upoważnienia 

Burmistrza do zawarcia umowy 

pożyczki długoterminowej  

w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 

XLIII/581/18 23.02.2018 r. 

w sprawie wniesienia skargi do 

Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Rzeszowie 

na rozstrzygnięcie Wojewody 

Podkarpackiego 

Burmistrz Z dniem podjęcia zrealizowano 

XLIII/581/18 23.02.2018 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu 

Sołectwa Brelików – Leszczowate 
Burmistrz 

14 dni od daty 

ogłoszenia w Dz. 

Urz. Woj. 

Podkarpackiego 

W trakcie 

realizacji 

XLIII/583/18 23.02.2018 r 
w sprawie uchwalenia Statutu 

Sołectwa Krościenko 
Burmistrz 

14 dni od daty 

ogłoszenia w Dz. 

Urz. Woj. 

Podkarpackiego 

W trakcie 

realizacji 

XLIII584/18 23.02.2018 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu 

Sołectwa Ropienka 
Burmistrz 

14 dni od daty 

ogłoszenia w Dz. 

Urz. Woj. 

Podkarpackiego 

W trakcie 

realizacji 

XLIII/585/18 23.02.2018 r 
w sprawie uchwalenia Statutu 

Sołectwa Równia 
Burmistrz 

14 dni od daty 

ogłoszenia w Dz. 

Urz. Woj. 

Podkarpackiego 

W trakcie 

realizacji 

XLIII/586/18 23.02.2018 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu 

Sołectwa Wojtkowa 
Burmistrz 

14 dni od daty 

ogłoszenia w Dz. 

Urz. Woj. 

Podkarpackiego 

W trakcie 

realizacji 
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XLIII/587/18 23.02.2018 r 
w sprawie uchwalenia Statutu 

Sołectwa Wojtkówka 
Burmistrz 

14 dni od daty 

ogłoszenia w Dz. 

Urz. Woj. 

Podkarpackiego 

W trakcie 

realizacji 

XLIII/588/18 23.02.2018 r. 

w sprawie przyjęcia Wieloletniego 

Planu Rozwoju i Modernizacji 

Urządzeń Wodociągowych  

i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 

2018-2022 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 

XLIII/589/18 23.02.2018 r 

w sprawie zmiany uchwały  

Nr XVIII/138/08 Rady Miejskiej  

w Ustrzykach Dolnych z dnia  

4 kwietnia 2008 r.  w sprawie 

przystąpienia do Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania p.n. 

„Zielone Bieszczady” 

Burmistrz Z dniem podjęcia zrealizowano 

XLIII/590/18 23.02.2018 r. 

w sprawie zmiany Uchwały  

Nr XLII/575/18 Rady Miejskiej  

w Ustrzykach Dolnych z dnia  

15 stycznia 2018 r.  

w sprawie ustalenia sposobu 

sprawienia pogrzebu przez Gminę 

Ustrzyki Dolne 

Burmistrz 

14 dni od daty 

ogłoszenia w Dz. 

Urz. Woj. 

Podkarpackiego 

W trakcie 

realizacji 

XLIII/591/18 23.02.2018 r 

w sprawie zmiany Uchwały  

Nr XLII/574/18 Rady Miejskiej  

w Ustrzykach Dolnych z dnia  

15 stycznia 2018 r.  

w sprawie przyjęcia Programu 

działań na rzecz seniorów na lata 

2018-2025 ,,Gmina Ustrzyki Dolne 

seniorom” 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 

XLIII/592/18 23.02.2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody  

na sprzedaż położonej na terenie 

miejscowości Brelików 

nieruchomości mienia 

komunalnego 

Burmistrz 

14 dni od daty 

ogłoszenia w Dz. 

Urz. Woj. 

Podkarpackiego 

W trakcie 

realizacji 

XLIII/593/18 23.02.2018 r 

w sprawie uchylenia uchwały Rady 

Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

oraz w sprawie wyrażenia zgody 

na sprzedaż położonej na terenie 

Ustrzyk Dolnych nieruchomości 

mienia komunalnego 

Burmistrz Z dniem podjęcia zrealizowano 
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XLIII/594/18 23.02.2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody  

na sprzedaż położonej na terenie 

miasta Ustrzyki Dolne 

nieruchomości mienia 

komunalnego, oznaczonej 

numerem działki 1304/6 

Burmistrz 

14 dni od daty 

ogłoszenia w Dz. 

Urz. Woj. 

Podkarpackiego 

zrealizowano 

XLIII/595/18 23.02.2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody  

na nieodpłatne nabycie 

nieruchomości położonej  

w miejscowości Brelików, gmina 

Ustrzyki Dolne, będącej 

własnością Skarbu Państwa 

Burmistrz Z dniem podjęcia zrealizowano 

XLIII/596/18 23.02.2018 r. 

w sprawie nieodpłatnego przejęcia 

na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne 

nieruchomości położonej w 

miejscowości Krościenko, gmina 

Ustrzyki Dolne, będącej 

własnością Skarbu Państwa,  

a pozostającej w Użytkowaniu 

wieczystym Gminy Ustrzyki Dolne 

Burmistrz z dniem podjęcia zrealizowano 

XLIII/597/18 23.02.2018 r. 

w sprawie nieodpłatnego przejęcia 

na rzecz gminy Ustrzyki Dolne 

nieruchomości położonej w 

miejscowości Ustjanowa Dolna, 

gmina Ustrzyki Dolne, będącej 

własnością Skarbu Państwa  

a pozostającej w użytkowaniu 

wieczystym gminy Ustrzyki Dolne 

Burmistrz z dniem podjęcia zrealizowano 

XLIII/598/18 23.02.2018 r. 

w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

części miasta Ustrzyki Dolne  

w granicach działek nr ewid. 1325, 

1327, 1329/1, 1329/2, 1329/3, 

1329/4 

Burmistrz 

14 dni od daty 

ogłoszenia w Dz. 

Urz. Woj. 

Podkarpackiego 

zrealizowano 

XLIII/599/18 23.02.2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody  

na sprzedaż bezprzetargową 

nieruchomości mienia 

komunalnego, położonej  

w miejscowości Stańkowa, 

oznaczonej numerem działki 349 

Burmistrz z dniem podjęcia zrealizowano 

XLIV/600/18 26.03.2018 r. 

w sprawie podziału gminy Ustrzyki 

Dolne na okręgi wyborcze, 

ustalenia ich granic i numerów 

Burmistrz z dniem podjęcia 
Uchylono 

uchwałą 
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oraz liczby radnych wybieranych  

w każdym okręgu wyborczym 

własną 

LI/635/18 

XLIV/601/18 26.03.2018 r. 

w sprawie „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobieganiu bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Ustrzyki 

Dolne 

Burmistrz 

14 dni od daty 

ogłoszenia w Dz. 

Urz. Woj. 

Podkarpackiego 

W trakcie 

realizacji 

XLIV/602/18 26.03.2018 r. 

w sprawie ustalenia wysokości 

opłat za korzystanie  

z wychowania przedszkolnego 

uczniów objętych wychowaniem 

przedszkolnym do końca roku 

szkolnego w roku kalendarzowym 

w którym kończą 6 lat  

w publicznych przedszkolach  

i oddziałach przedszkolnych  

w publicznych szkołach 

podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Ustrzyki Dolne,  

w czasie przekraczającym wymiar 

zajęć bezpłatnych 

Burmistrz 

14 dni od daty 

ogłoszenia w Dz. 

Urz. Woj. 

Podkarpackiego 

W trakcie 

realizacji 

XLIV/603/18 26.03.2018 r. 

w sprawie określenia zasad 

dowozu uczniów do przedszkoli  

i szkół, wobec których Gmina 

Ustrzyki Dolne nie ma ustawowego 

obowiązku zapewnienia 

bezpłatnego transportu 

Burmistrz 

14 dni od daty 

ogłoszenia w Dz. 

Urz. Woj. 

Podkarpackiego 

W trakcie 

realizacji 

XLIV/604/18 26.03.2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody  

na oddanie w dzierżawę na okres 

dłuższy niż 3 lata nieruchomości 

położonej w Równi 

Burmistrz Z dniem podjęcia zrealizowano 

XLIV/605/18 26.03.2018 r. 

w sprawie uchylenia uchwały Rady 

Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

oraz w sprawie wyrażenia zgody 

na sprzedaż położonej na terenie 

Ustrzyk dolnych nieruchomości 

mienia komunalnego 

Burmistrz Z dniem podjęcia zrealizowano 

XLIV/606/18 26.03.2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej gminy Ustrzyki Dolne 

na rok 2018 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 

XLV/607/18 13.04.2018 r. 
w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej gminy Ustrzyki Dolne 
Burmistrz Z dniem podjęcia 

W trakcie 

realizacji 
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XLV/608/18 13.04.2018 r. 

w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej w roku 2018 dla 

Powiatu Bieszczadzkiego  

na realizację zadania publicznego, 

Burmistrz Z dniem podjęcia zrealizowano 

XLV/609/18 13.04.2018 r. 

w sprawie uchylenia uchwały Rady 

Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

oraz w sprawie wyrażenia zgody 

na zamianę nieruchomości 

położonych na terenie 

miejscowości Nowosielce Kozickie 

i Wojtkówka, gmina Ustrzyki Dolne 

Burmistrz Z dniem podjęcia zrealizowano 

XLV/610/18 13.04.2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody  

na nieodpłatne nabycie 

nieruchomości położonej  

w miejscowości Grąziowa, gmina 

Ustrzyki Dolne, będącej 

własnością Skarbu Państwa 

Burmistrz Z dniem podjęcia zrealizowano 

XLVI/611/18 25.04.2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody  

na ustanowienie hipoteki  

na nieruchomości Gminy Ustrzyki 

Dolne 

Burmistrz Z dniem podjęcia zrealizowano 

XLVI/612/18 25.04.2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej gminy Ustrzyki Dolne 

na rok 2018 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 

XLVII/613/18 30.04.2018 r. 
w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej gminy Ustrzyki Dolne 
Burmistrz Z dniem podjęcia 

W trakcie 

realizacji 

 

XLVIII/614/18 30.05.2018 r. 

w sprawie zlecenia wydania opinii 

przez niezależną kancelarie 

prawną 

Przewodnic

zący Rady 

Miejskiej 

Z dniem podjęcia 

Stwierdzono 

nieważność 

Rozstrzygnię

cie 

Nadzorcze 

Wojewody 

Podkarpacki

ego 

XLIX/615/18 8.06.2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej gminy Ustrzyki Dolne 

na rok 2018 

Burmistrz 

14 dni od daty 

ogłoszenia w Dz. 

Urz. Woj. 

Podkarpackiego 

W trakcie 

realizacji 

XLIX/616/18 8.06.2018 r. 

w sprawie zaciągania zobowiązań 

o wartości przekraczającej kwoty 

ustalone w uchwale budżetowej  

na 2018 rok 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 
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XLIX/617/18 8.06.2018 r. 

w sprawie przeprowadzenia  

na terenie gminy Ustrzyki Dolne 

konsultacji społecznych w sprawie 

Budżetu Obywatelskiego jako 

części budżetu gminy Ustrzyki 

Dolne na 2019 r. 

Burmistrz 

14 dni od daty 

ogłoszenia w Dz. 

Urz. Woj. 

Podkarpackiego 

zrealizowano 

XLIX/618/18 8.06.2018 r. 

w sprawie przeprowadzenia  

na terenie gminy Ustrzyki Dolne 

konsultacji społecznych w sprawie 

Młodzieżowego Budżetu 

Obywatelskiego jako części 

budżetu gminy Ustrzyki Dolne  

na 2019 r. 

Burmistrz 

14 dni od daty 

ogłoszenia w Dz. 

Urz. Woj. 

Podkarpackiego 

zrealizowano 

XLIX/619/18 8.06.2018 r. 
w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego 
Burmistrz Z dniem podjęcia 

W trakcie 

realizacji 

XLIX/620/18 8.06.2018 r. 
w sprawie rozpatrzenia skargi  

na Burmistrza Ustrzyk Dolnych 

Przewodnic

zący Rady 
Z dniem podjęcia zrealizowano 

XLIX/621/18 8.06.2018 r. 
w sprawie rozpatrzenia skargi  

na Burmistrza Ustrzyk Dolnych 

Przewodnic

zący Rady 
Z dniem podjęcia zrealizowano 

XLIX/622/18 8.06.2018 r. 
w sprawie rozpatrzenia skargi  

na sołtysa wsi Wojtkowa 

Przewodnic

zący Rady 
Z dniem podjęcia 

Stwierdzono 

nieważność 

Rozstrzygnię

cie 

Nadzorcze 

Wojewody 

Podkarpacki

ego 

XLIX/623/18 8.06.2018 r. 

w sprawie zmiany Uchwały  

Nr XLIV/602/18 Rady Miejskiej  

w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 

marca 2018 r. w sprawie ustalenia 

wysokości opłat za korzystanie  

z wychowania przedszkolnego 

uczniów objętych wychowaniem 

przedszkolnym do końca roku 

szkolnego w roku kalendarzowym, 

w którym kończą 6 lat  

w publicznych przedszkolach  

i oddziałach przedszkolnych  

w publicznych szkołach 

podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Ustrzyki Dolne,  

Burmistrz 

14 dni od daty 

ogłoszenia w Dz. 

Urz. Woj. 

Podkarpackiego 

W trakcie 

realizacji 
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w czasie przekraczającym wymiar 

zajęć bezpłatnych 

XLIX/624/18 8.06.2018 r. 

w sprawie poparcia idei budowy 

Ośrodka Przygotowań Olimpijskich 

na terenie gminy Ustrzyki Dolne 

Burmistrz Z dniem podjęcia zrealizowano 

XLIX/625/18 8.06.2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody  

na sprzedaż położonej na terenie 

Ustrzyk Dolnych nieruchomości 

mienia komunalnego 

Burmistrz Z dniem podjęcia zrealizowano 

XLIX/626/18 8.06.2018 r. 

w sprawie uchylenia uchwały Rady 

Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

wyrażającą zgodę na sprzedaż 

położonej na terenie Ustrzyk 

Dolnych nieruchomości mienia 

komunalnego 

Burmistrz Z dniem podjęcia uchylono 

XLIX/627/18 8.06.2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody  

na sprzedaż położonej na terenie 

miejscowości Dźwiniacz Dolny 

nieruchomości mienia 

komunalnego 

Burmistrz Z dniem podjęcia zrealizowano 

XLIX/628/18 8.06.2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody  

na sprzedaż położonej na terenie 

miasta Ustrzyki Dolne 

nieruchomości mienia 

komunalnego 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 

XLIX/629/18 8.06.2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody  

na sprzedaż położonej na terenie 

miejscowości Łobozew Górny 

nieruchomości mienia 

komunalnego, oznaczonej 

numerem działki 96/2 

Burmistrz Z dniem podjęcia zrealizowano 

XLIX/630/18 8.06.2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody  

na sprzedaż położonej na terenie 

miejscowości Nowosielce Kozickie 

nieruchomości mienia 

komunalnego 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 

XLIX/631/18 8.06.2018 r. 

w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

,,Rynek I’’ 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 

XLIX/632/18 8.06.2018 r. 
w sprawie uchwalenia zmiany 

Miejscowego Planu 
Burmistrz Z dniem podjęcia zrealizowano 
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Zagospodarowania 

Przestrzennego ,,Jamna Górna-

Arłamów’’ 

LI/633/18 20.07.2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej gminy Ustrzyki Dolne 

na rok 2018 

Burmistrz 

14 dni od daty 

ogłoszenia w Dz. 

Urz. Woj. 

Podkarpackiego 

W trakcie 

realizacji 

LI/634/18 20.07.2018 r. 

w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej gminy 

Ustrzyki Dolne 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 

LI/635/18 20.07.2018 r. 

w sprawie podziału gminy Ustrzyki 

Dolne na okręgi wyborcze, 

ustalenia ich granic i numerów 

oraz liczby radnych wybieranych  

w każdym okręgu wyborczym 

Burmistrz 

14 dni od daty 

ogłoszenia w Dz. 

Urz. Woj. 

Podkarpackiego 

zrealizowano 

LII/636/18 03.08.2018 r. 

W sprawie zaciągania zobowiązań 

o wartości przekraczającej kwoty 

ustalone w uchwale budżetowej  

na 2018 rok na zadanie pn. 

,,Przebudowa drogi Krościenko 

Stebnik 119 250 R w km 2+650 – 

6+615’’ 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 

LII/637/18 03.08.2018 r. 

W sprawie zaciągania zobowiązań 

o wartości przekraczającej kwoty 

ustalone w uchwale budżetowej  

na 2018 rok na zadanie  

pn. ,,Przebudowa budynku szkoły  

i zmiana sposobu użytkowania  

na budynek mieszkalny 

wielorodzinny z mieszkaniami 

socjalnymi w Krościenku’’ 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 

LII/638/18 03.08.2018 r. 

W sprawie zmiany uchwały 

budżetowej gminy Ustrzyki Dolne 

na rok 2018 

Burmistrz 

Z dniem 

podjęcia, podlega 

ogłoszeniu  

w Dz. U. Woj. 

Podkarpackiego 

W trakcie 

realizacji 

LII/639/18 03.08.2018 r. 

W sprawie zmiany uchwały 

budżetowej gminy Ustrzyki Dolne 

na rok 2018 

Burmistrz 

Z dniem 

podjęcia, podlega 

ogłoszeniu  

w Dz. U. Woj. 

Podkarpackiego 

W trakcie 

realizacji 
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LII/640/18 03.08.2018 r. 

W sprawie zmiany uchwały 

budżetowej gminy Ustrzyki Dolne 

na rok 2018 

Burmistrz 

Z dniem 

podjęcia, podlega 

ogłoszeniu  

w Dz. U. Woj. 

Podkarpackiego. 

W trakcie 

realizacji 

LII/641/18 03.08.2018 r. 

W sprawie ustalenia dopłaty do 

taryfy na dostawę wody i 

odprowadzenia ścieków 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 

LII/642/18 03.08.2018 r. 

W sprawie ustalenia maksymalnej 

liczby zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia  

w miejscu i poza miejscem 

sprzedaży na terenie miasta  

i gminy Ustrzyki Dolne oraz zasad 

usytuowania miejsc sprzedaży  

i podawania napojów 

alkoholowych 

Burmistrz 

14 dni od daty 

ogłoszenia w Dz. 

Urz. Woj. 

Podkarpackiego 

W trakcie 

realizacji 

LII/643/18 03.08.2018 r. 

W sprawie przekazania projektu 

regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków 

Burmistrz Z dniem podjęcia zrealizowano 

LII/644/18 03.08.2018 r. 

W sprawie ustalenia 

obowiązkowego tygodniowego 

wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych nauczycieli, którym 

powierzono stanowiska 

pedagogów, psychologów, 

logopedów, doradców 

zawodowych, realizujących 

obowiązki określone dla stanowisk 

o różnym tygodniowym 

obowiązkowym wymiarze godzin 

bezpośrednio z uczniami lub 

wychowankami albo na ich rzecz 

przez nauczycieli wymienionych  

w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 

stycznia 1982 r. – Karta 

Nauczyciela zatrudnionych  

w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę 

Ustrzyki Dolne 

Burmistrz 

Po upływie 14 dni 

od daty 

ogłoszenia w Dz. 

U. Woj. 

Podkarpackiego 

z mocą 

obowiązującą od 

1 września 2018 

r. 

W trakcie 

realizacji 

LII/645/18 03.08.2018 r. 
W sprawie wyrażenia zgody  

na sprzedaż położonej na terenie 
Burmistrz Z dniem podjęcia zrealizowano 
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Ustrzyk Dolnych nieruchomości 

mienia komunalnego, oznaczonej 

numerem działki 396/1 

LII/646/18 03.08.2018 r. 

W sprawie odpłatnego nabycia  

na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne 

nieruchomości stanowiącej 

własność osoby fizycznej 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 

LII/647/18 03.08.2018 r. 

W sprawie wyrażenia zgody  

na sprzedaż położonej na terenie 

miejscowości Bandrów Narodowy 

nieruchomości mienia 

komunalnego 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 

LII/648/18 03.08.2018 r. 

W sprawie wyrażenia zgody  

na sprzedaż położonej na terenie 

miejscowości Łobozew Górny 

nieruchomości mienia 

komunalnego 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 

LII/649/18 03.08.2018 r. 

W sprawie ustalenia 

wynagrodzenia dla Burmistrza 

Ustrzyk Dolnych 

Burmistrz 

Z dniem 

podjęcia, z mocą 

obowiązującą od 

1 września 2018 

r. 

Zmieniono 

uchwałą 

własną I/6/18 

LII/650/18 03.08.2018 r. 

W sprawie podziału gminy Ustrzyki 

Dolne na stałe obwody 

głosowania, ustalenia ich numerów 

i granic oraz siedzib obwodowych 

komisji wyborczych 

Burmistrz 

Z dniem 

podjęcia, podlega 

ogłoszeniu w Dz. 

U. Woj. 

Podkarpackiego 

zrealizowano 

LII/651/18 03.08.2018 r. 

W sprawie zmiany uchwały 

budżetowej gminy Ustrzyki Dolne 

na rok 2018 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 

LII/652/18 03.08.2018 r. 

W sprawie zatwierdzenia do 

realizacji projektu ,,Akademia 

Pozytywnej Komunikacji’’  

w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 – 

2020 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 

LII/653/18 03.08.2018 r. 

W sprawie zabezpieczenia wkładu 

własnego do realizacji projektu 

,,Akademia Pozytywnej 

Komunikacji’’ w ramach 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 
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Podkarpackiego na lata 2014 - 

2020 

LIII/654/18 10.09.2018 r. 

W sprawie przyjęcia Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Gminy 

Ustrzyki Dolne na lata 2017-2023 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 

LIV/655/18 14.09.2018 r. 

W sprawie zmiany uchwały 

budżetowej gminy Ustrzyki Dolne 

na rok 2018 

Burmistrz 

Z dniem 

podjęcia, podlega 

ogłoszeniu  

w Dz. U. Woj. 

Podkarpackiego 

W trakcie 

realizacji 

LIV/656/18 14.09.2018 r. 

sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy 

Ustrzyki Dolne 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 

LIV/657/18 14.09.2018 r. 

W sprawie zaciągania zobowiązań 

o wartości przekraczającej kwoty 

ustalone w uchwale budżetowej  

na 2018 rok na zadanie pn. 

,,Wsparcie energetyki 

rozproszonej w Gminach 

Bieszczadzkich poprzez instalację 

systemów energii odnawialnej  

w gospodarstwach domowych 

(OZE)’’ 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 

LIV/658/18 14.09.2018 r. 

W sprawie zaciągania zobowiązań 

o wartości przekraczającej kwoty 

ustalone w uchwale budżetowej  

na 2018 rok na zadanie pn. ,,SOS-

ratunek-centrum szkoleniowe 

organizowania i prowadzenia 

transgranicznych akcji 

ratunkowych 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 

LIV/659/18 14.09.2018 r. 

W sprawie zaciągania zobowiązań 

o wartości przekraczającej kwoty 

ustalone w uchwale budżetowej  

na 2018 rok na zadanie pn. 

,,Kompetencje cyfrowe w Gminie 

Ustrzyki Dolne’’ 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 

LIV/660/18 14.09.2018 r. 

W sprawie zaciągania zobowiązań 

o wartości przekraczającej kwoty 

ustalone w uchwale budżetowej na 

2018 rok w zakresie ubezpieczenia 

majątku 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 
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LIV/661/18 14.09.2018 r. 

W sprawie wskazania wstępnego 

miejsca lokalizacji nowych 

przystanków komunikacyjnych 

przy drodze wojewódzkiej 896 

Ustrzyki Dolne – Czarna – Ustrzyki 

Górne w miejscowości Zadwórze 

dla zaspokojenia potrzeb 

mieszkańców 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 

LIV/662/18 14.09.2018 r. 

W sprawie wyrażenia zgody  

na przystąpienie gminy Ustrzyki 

Dolne do partnerskiego projektu 

pn. ,,Tropem Misia – promujemy 

kulturę i historię dziedzictwa 

Bojkowsko – Łemkowskiego 

łączącą miasta Ustrzyki Dolne (PL) 

i Mikołajów (UA)’’ ubiegającego się 

o dofinansowanie w ramach 

Programu Współpracy 

Transgranicznej PL-BY-UA 2014-

2020 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 

LIV/663/18 14.09.2018 r. 

W sprawie utworzenia odrębnego 

obwodu głosowania w Szpitalu  

w Ustrzykach Dolnych 

Burmistrz Z dniem podjęcia zrealizowano 

LIV/664/18 14.09.2018 r. 

W sprawie uchylenia uchwały 

Rady Miejskiej w Ustrzykach 

Dolnych Nr XVIII/158/12 z dnia 27 

stycznia 2012 r. w sprawie 

uchylenia części uchwały Rady 

Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

oraz w sprawie wyrażenia zgody 

na sprzedaż nieruchomości mienia 

komunalnego, położonych na 

terenie gminy Ustrzyki Dolne 

Burmistrz Z dniem podjęcia zrealizowano 

LIV/665/18 14.09.2018 r. 

W sprawie wyrażenia zgody  

na sprzedaż położonych na terenie 

miejscowości Hoszów, gmina 

Ustrzyki Dolne nieruchomości 

mienia komunalnego 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 

LIV/666/18 14.09.2018 r. 

W sprawie wyrażenia zgody  

na zamianę nieruchomości 

komunalnej, położonej na terenie 

gminy Ustrzyki Dolne 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 
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LIV/667/18 14.09.2018 r. 
W sprawie rozpatrzenia skargi  

na Burmistrza Ustrzyk Dolnych 
Burmistrz Z dniem podjęcia zrealizowano 

LIV/668/18 14.09.2018 r. 
W sprawie rozpatrzenia skargi  

na Burmistrza Ustrzyk Dolnych 
Burmistrz Z dniem podjęcia 

W trakcie 

realizacji 

LIV/669/18 14.09.2018 r. 

W sprawie zaciągania zobowiązań 

o wartości przekraczającej kwoty 

ustalone w uchwale budżetowej  

na 2018 rok na zadanie  

pn. ,,Budowa garażu dla OSP 

Łodyna’’ 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 

LV/670/18 08.10.2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej gminy Ustrzyki Dolne 

na rok 2018 

Burmistrz 

Z dniem 

podjęcia, podlega 

ogłoszeniu  

w Dz. U. Woj. 

Podkarpackiego 

W trakcie 

realizacji 

LV/671/8 08.10.2018 r. 

w sprawie zaciągania zobowiązań 

w zakresie wydatków bieżących 

 o wartości przekraczającej kwoty 

ustalone w uchwale budżetowej  

na 2018 rok 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 

LV/672/18 08.10.2018 r. 

w sprawie zaciągania zobowiązań 

w zakresie wydatków bieżących  

o wartości przekraczającej kwoty 

ustalone w uchwale budżetowej  

na 2018 rok 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 

LV/673/18 08.10.2018 r. 

w sprawie ustalenia dopłaty do 

taryfy na dostawę wody  

i odprowadzenia ścieków 

Burmistrz 

Z dniem podjęcia  

z mocą 

obowiązująca od 

1 września 2018 

r. 

W trakcie 

realizacji 

LV/674/18 08.10.2018 r. 

w sprawie „Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie 

Gminy Ustrzyki Dolne” 

Burmistrz 

14 dni od daty 

ogłoszenia w Dz. 

Urz. Woj. 

Podkarpackiego 

W trakcie 

realizacji 

LV/675/18 08.10.2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały  

Nr XXVI/337/16 Rady Miejskiej  

w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 

listopada 2016 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów 

Burmistrz 

14 dni od daty 

ogłoszenia w Dz. 

Urz. Woj. 

Podkarpackiego, 

z mocą 

obowiązującą od 

dnia 1 stycznia 

2019 r. 

W trakcie 

realizacji 
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LV/676/18 08.10.2018 r. 

w sprawie przyjęcia programu 

współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego 

na rok 2019 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 

LV/677/18 08.10.2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody  

na zamianę nieruchomości 

komunalnej, położonej na terenie 

miasta Ustrzyki Dolne 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 

LV/678/18 08.10.2018 r. 

w sprawie uchwalenia trybu 

powoływania członków oraz 

organizacji i trybu działania 

Gminnej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego w Gminie 

Ustrzyki Dolne, terminów  

i sposobu zgłaszania kandydatur 

na członków Gminnej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego 

Burmistrz 

14 dni od daty 

ogłoszenia w Dz. 

Urz. Woj. 

Podkarpackiego 

W trakcie 

realizacji 

LV/679/18 08.10.2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej gminy Ustrzyki Dolne 

na rok 2018 

Burmistrz 

Z dniem podjęcia 

Podlega 

ogłoszeniu  

w Dz. Urz. Woj. 

Podkarpackiego 

W trakcie 

realizacji 

NOWA KADENCJA RADY 2018-2023 

I/1/18 19.11.2018 r. 

w sprawie powołania Komisji 

Skrutacyjnej do przeprowadzenia 

głosowania nad wyborem 

Przewodniczącego  

i Wiceprzewodniczących Rady 

Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

- Z dniem podjęcia zrealizowano 

I/2/18 19.11.2018 r. 

w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Rady Miejskiej 

w Ustrzykach Dolnych 

- Z dniem podjęcia zrealizowano 

I/3/18 19.11.2018 r. 

w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczących Rady 

Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

- Z dniem podjęcia zrealizowano 

I/4/18 19.11.2018 r. 

W sprawie powołania składu 

osobowego Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej w Ustrzykach 

Dolnych 

- Z dniem podjęcia zrealizowano 
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I/5/18 19.11.2018 r. 

W sprawie powołania 

Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej Rady Miejskiej  

w Ustrzykach Dolnych 

- Z dniem podjęcia zrealizowano 

I/6/18 19.11.2018 r. 

W sprawie ustalenia 

wynagrodzenia dla Burmistrza 

Ustrzyk Dolnych 

- Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 

II/7/18 22.11.2018 r. 

W sprawie ustalenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości 

na terenie miasta i gminy Ustrzyki 

Dolne na 2019 r. 

Burmistrz 

14 dni od daty 

ogłoszenia w Dz. 

Urz. Woj. 

Podkarpackiego 

W trakcie 

realizacji 

II/8/18 22.11.2018 r. 

w sprawie wzorów deklaracji oraz 

informacji na podatek od 

nieruchomości, rolny, leśny 

Burmistrz 

14 dni od daty 

ogłoszenia w Dz. 

Urz. Woj. 

Podkarpackiego 

W trakcie 

realizacji 

II/9/18 22.11.2018 r. 

w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od środków 

transportowych 

Burmistrz 

14 dni od daty 

ogłoszenia w Dz. 

Urz. Woj. 

Podkarpackiego 

Zrealizowan

o 

II/10/18 22.11.2018 r. 

w sprawie zaciągania zobowiązań 

w zakresie wydatków bieżących  

o wartości przekraczającej kwoty 

ustalone w uchwale budżetowej  

na 2018 rok 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 

II/11/18 22.11.2018 r. 

w sprawie zaciągania zobowiązań 

o wartości przekraczającej kwoty 

ustalone w uchwale budżetowej  

na 2018 rok 

Burmistrz Z dniem podjęcia  

II/12/18 22.11.2018 r. 

w sprawie przyjęcia programu 

współpracy Gminy Ustrzyki Dolne  

z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalności pożytku 

publicznego na rok 2019 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 

II/13/18 22.11.2018 r. 

w sprawie wyboru metody 

ustalania opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i stawki tej opłaty 

Burmistrz 

14 dni od daty 

ogłoszenia w Dz. 

Urz. Woj. 

Podkarpackiego 

zrealizowano 

II/14/18 22.11.2018 r. 

w sprawie trybu prac nad 

projektem uchwały budżetowej 

gminy Ustrzyki Dolne 

Burmistrz Z dniem podjęcia 

Zmieniono 

uchwałą 

własną: 

IV/46/18 
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III/15/18 26.11.2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej gminy Ustrzyki Dolne 

na rok 2018 

Burmistrz 

Z dniem 

podjęcia, podlega 

publikacji  

w Dz. Urz. Woj. 

Podkarpackiego 

 

III/16/18 26.11.2018 r. 
w sprawie ustalenia diet radnych 

oraz sołtysów 
Burmistrz Z dniem podjęcia 

W trakcie 

realizacji 

III/17/18 26.11.2018 r. 

w sprawie ustalenia dopłaty do 

taryfy na dostawę wody 

i odprowadzenia ścieków 

 

Burmistrz 
Z dniem podjęcia 

W trakcie 

realizacji 

III/18/18 26.11.2018 r. 

w sprawie uchylenia uchwały  

Nr XLI/566/17 Rady Miejskiej  

w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 

grudnia 2017 roku udzielenia 

pomocy finansowej w 2018 r. dla 

Samorządu Województwa 

Podkarpackiego na realizację 

zadania publicznego 

Burmistrz Z dniem podjęcia zrealizowano 

III/19/18 26.11.2018 r. 

w sprawie odpłatnego nabycia  

na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne 

nieruchomości położonej w 

miejscowości Ustjanowa Dolna, 

stanowiącej własność Gminy 

Ustrzyki Dolne w użytkowaniu 

wieczystym osoby fizycznej 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 

III/20/18 26.11.2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody  

na sprzedaż położonej 

na terenie miejscowości Wojtkowa, 

gmina Ustrzyki Dolne 

nieruchomości mienia 

komunalnego, oznaczonej 

numerem działki 173 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 

III/21/18 26.11.2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody  

na sprzedaż położonych 

na terenie miejscowości Stańkowa, 

gmina Ustrzyki Dolne 

nieruchomości mienia 

komunalnego 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 

III/22/18 26.11.2018 r. 

w sprawie ustalenia Regulaminu 

określającego wysokość stawek  

i szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom 

Burmistrz 

14 dni od daty 

ogłoszenia w Dz. 

Urz. Woj. 

Podkarpackiego 

W trakcie 

realizacji 
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dodatków do wynagrodzenia 

zasadniczego, szczegółowe 

warunki obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe  

i godziny doraźnych zastępstw 

oraz innych świadczeń 

wynikających ze stosunku pracy 

dla nauczycieli poszczególnych 

stopni awansu zawodowego 

zatrudnionych w jednostkach 

oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Ustrzyki 

Dolne 

III/23/18 26.11.2018 r. 

w sprawie ustalenia Regulaminu 

określającego kryteria i tryb 

przyznawania nagród za 

osiągnięcia w zakresie pracy 

dydaktycznej, wychowawczej  

i opiekuńczej dla nauczycieli 

zatrudnionych w jednostkach 

oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Ustrzyki 

Dolne 

Burmistrz 

14 dni od daty 

ogłoszenia w Dz. 

Urz. Woj. 

Podkarpackiego 

W trakcie 

realizacji 

III/24/18 26.11.2018 r. 

w sprawie wyznaczenia 

przedstawicieli Gminy Ustrzyki 

Dolne do Zgromadzenia Związku 

Bieszczadzkich Gmin Pogranicza 

Burmistrz Z dniem podjęcia zrealizowano 

III/25/18 26.11.2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 

XVIII/138/08 Rady Miejskiej  

w Ustrzykach Dolnych z dnia  

4 kwietnia 2008 r. w sprawie 

przystąpienia do Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania  

p.n. „Zielone Bieszczady” 

Burmistrz Z dniem podjęcia zrealizowano 

III/26/18 26.11.2018 r. 

w sprawie wyłonienia 

przedstawiciela Gminy Ustrzyki 

Dolne do składu Rady Społecznej 

działającej przy Samodzielnym 

Publicznym Zespole Opieki 

Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych 

Burmistrz Z dniem podjęcia zrealizowano 

III/27/18 26.11.2018 r. 

w sprawie wskazania 

przedstawicieli Rady Miejskiej  

na członków Gminnej Rady 

Burmistrz Z dniem podjęcia zrealizowano 
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Działalności Pożytku Publicznego 

w Gminie Ustrzyki Dolne 

III/28/18 26.11.2018 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu 

Gminy Ustrzyki Dolne 
Burmistrz 

14 dni od daty 

ogłoszenia w Dz. 

Urz. Woj. 

Podkarpackiego 

W trakcie 

realizacji 

III/29/18 26.11.2018 r. 

w sprawie utworzenia jednostki 

budżetowej Centrum Usług 

Wspólnych w Ustrzykach Dolnych 

oraz nadania jej statutu 

Burmistrz Z dniem podjęcia zrealizowano 

III/30/18 26.11.2018 r. 

w sprawie uchylenia uchwały  

Nr XXIX/383/2017 Rady Miejskiej 

w Ustrzykach Dolnych z dnia 9 

lutego 2017 r. w sprawie wspólnej 

obsługi jednostek organizacyjnych 

Gminy Ustrzyki Dolne 

Burmistrz Z dniem podjęcia zrealizowano 

III/31/18 26.11.2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały Rady 

Miejskiej w Ustrzykach Dolnych  

w sprawie utworzenia Żłobka 

Miejskiego w Ustrzykach Dolnych 

Burmistrz 

14 dni od daty 

ogłoszenia w Dz. 

Urz. Woj. 

Podkarpackiego 

zrealizowano 

III/32/18 26.11.2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały Rady 

Miejskiej w Ustrzykach Dolnych  

w sprawie wprowadzenia zmian do 

Statutu Międzyszkolnej Krytej 

Pływalni „Delfin” w Ustrzykach 

Dolnych 

Burmistrz Z dniem podjęcia zrealizowano 

III/33/18 26.11.2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały Rady 

Miejskiej w Ustrzykach Dolnych  

w sprawie uchwalenia Statutu 

Zarządu Gospodarki 

Mieszkaniowej w Ustrzykach 

Dolnych 

Burmistrz Z dniem podjęcia zrealizowano 

III/34/18 26.11.2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały Rady 

Miejskiej w Ustrzykach Dolnych  

w sprawie zatwierdzenia Statutu 

Bieszczadzkiego Centrum 

Turystyki i promocji w Ustrzykach 

Dolnych 

Burmistrz Z dniem podjęcia zrealizowano 

IV/35/18 20.12.2018 r. 

W sprawie zmiany uchwały 

budżetowej gminy Ustrzyki Dolne 

na rok 2018 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 
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IV/36/18 20.12.2018 r. 

W sprawie zaciągania zobowiązań 

o wartości przekraczającej kwoty 

ustalone w uchwale budżetowej  

na 2018 rok w zakresie 

ubezpieczenia majątku 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W takcie 

realizacji 

IV/37/18 20.12.2018 r. 

W sprawie uchylenia uchwały  

Nr XXXV/467/17 Radny Miejskiej 

w Ustrzykach Dolnych z dnia  

13 lipca 2017 r. w sprawie 

utworzenia wydzielonego rachunku 

dochodów 

Burmistrz 

Z mocą 

obowiązującą od 

1.01.2019 r. 

zrealizowano 

IV/38/18 20.12.2018 r. 

W sprawie górnych stawek opłat 

ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości, którzy nie są 

obowiązani do ponoszenia opłat za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na rzecz gminy, za 

usługi w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych 

Burmistrz 

14 dni od daty 

ogłoszenia w Dz. 

Urz. Woj. 

Podkarpackiego 

W trakcie 

realizacji 

IV/39/18 20.12.2018 r. 
W sprawie rozpatrzenia skargi  

na Burmistrza Ustrzyk Dolnych 

Przewodnic

zący Rady 
Z dniem podjęcia zrealizowano 

IV/40/18 20.12.2018 r. 

W sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Opieki nad Zabytkami 

Gminy Ustrzyki Dolne na lata 

2018-2021 

Burmistrz Z dniem pojęcia 
W trakcie 

realizacji 

IV/41/18 20.12.2018 r. 

W sprawie podwyższenia 

kryterium dochodowego 

uprawniającego do korzystania  

z pomocy społecznej przez osoby 

objęte wieloletnim rządowym 

programem „Posiłek w szkole  

i w domu” na lata 2019-2023 oraz 

określenia zasad zwrotu wydatków 

na posiłek i świadczenie rzeczowe 

Burmistrz 

14 dni od daty 

ogłoszenia w Dz. 

Urz. Woj. 

Podkarpackiego 

W trakcie 

realizacji 

IV/42/18 20.12.2018 r. 

W sprawie Gminnego Programu 

Profilaktyki, Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych  

i Przeciwdziałania Narkomanii  

w Gminie Ustrzyki Dolne na rok 

2019 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 

IV/43/18 20.12.2018 r. 

W sprawie powołania składów 

osobowych stałych komisji Rady 

Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

- Z dniem podjęcia zrealizowano 
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IV/44/18 20.12.2018 r. 

W sprawie powołania 

Przewodniczących i 

Wiceprzewodniczących komisji 

stałych Rady Miejskiej w 

Ustrzykach Dolnych 

- Z dniem podjęcia zrealizowano 

IV/45/18 20.12.2018 r. 

W sprawie zmiany uchwały  

Nr VI/47/15 Rady Miejskiej  

w Ustrzykach Dolnych z dnia  

26 marca 2015 r. w sprawie 

wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Gminy Ustrzyki Dolne  

na lata 2015-2020 

Burmistrz 

14 dni od daty 

ogłoszenia w Dz. 

Urz. Woj. 

Podkarpackiego 

W trakcie 

realizacji 

IV/46/18 20.12.2018 r. 

W sprawie zmiany uchwały Rady 

Miejskiej w Ustrzykach Dolnych  

Nr II/14/18 z dnia 22 listopada 

2018 r. w sprawie trybu prac nad 

projektem uchwały budżetowej 

gminy Ustrzyki Dolne 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 

 

VII. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi  

7.1 Współpraca z samorządem powiatowym 

Gmina Ustrzyki Dolne współpracuje z samorządem powiatowym przy realizacji 

wspólnych zadań, leżących w interesie społecznym i gospodarczym gminy. Poniżej 

wypisano zadania, dla realizacji których podpisano stosowne porozumienia/umowy: 

• Porozumienie o udzieleniu pomocy rzeczowej dla Powiatu Bieszczadzkiego  

z siedzibą w Ustrzykach Dolnych na dofinansowanie zakupów ubrań 

przeciwdeszczowych, butów wodoodpornych oraz paliwa dla Społecznej Straży 

Rybackiej Powiatu Bieszczadzkiego w kwocie 10.000,00 zł, 

• Porozumienie o przejęciu od Powiatu Bieszczadzkiego zadań w zakresie 

prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej przez Powiatową i Miejską 

Bibliotekę Publiczną w Ustrzykach Dolnych. Na ten cel gmina otrzymała  

z powiatu dotacje w kwocie 10.000,00zł. 

7.2 Współpraca z samorządami gminnymi  

Gmina Ustrzyki Dolne w 2018 roku współpracowała z gminą miejska Przemyśl  

w zakresie powierzenia zadania obsługi mieszkańców Gminy Ustrzyki Dolne przez 

Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu. Na cel gmina Ustrzyki 

Dolne przekazała na podstawie zawartego porozumienia środki finansowe  

w wysokości 9 238 zł. 



RAPORT O STANIE GMINY 

 

 

WWW.USTRZYKI-DOLNE.PL 

 

142 

VIII. Część analityczna  

8.1 Oświata i edukacja 

Wychowankowie przedszkoli w szkołach - rok szkolny 2017/2018 oraz 2018/2019. 

Lp. Placówka 
Liczba 

oddziałów 

Dzieci wg urodzenia 

3 latki 4 latki 5 latki 6 latki Ogółem 

1. 
Przedszkole  

nr 1 
7 43 52 50 16 161 

2. 
Przedszkole  

nr 2 
6 24 45 25 44 138 

Razem 13 67 97 75 60 299 

 

Lp. Placówka 
Liczba 

oddziałów 

Dzieci wg urodzenia 

3 latki 4 latki 5 latki 6 latki Ogółem 

1. 
Przedszkole  

nr 1 
7 47 41 65 8 161 

2. 
Przedszkole  

nr 2 
6 23 38 47 36 134 

Razem 13 70 79 112 44 295 
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Lp. Oddziały „O” 

Liczba 

wychowanków 

2017/2018 

Liczba 

oddziałów 

2017/2018 

Liczba 

wychowanków 

2018/2019 

Liczba 

oddziałów 

2018/2019 

1. 

Szkoła 

Podstawowa 

nr 2 NSS  

w Ustrzykach 

Dolnych 

50 2 47 2 

2. 

Szkoła 

Podstawowa  

w Hoszowie 

15 1 10 1 

3. 

Szkoła 

Podstawowa  

w Łobozewie 

5 1 4 1 

4. 

Szkoła 

Podstawowa  

w Łodynie 

4 1 8 1 

5. 

Szkoła 

Podstawowa  

w Ropience 

15 1 7 1 

6. 

Szkoła 

Podstawowa  

w Wojtkowej 

20 1 9 1 

7. 

Szkoła 

Podstawowa  

w Ustjanowej 

17 1 10 1 

Razem 126 8 95 8 
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Liczba uczniów w szkołach samorządowych w roku szkolnym 2017/2018 oraz 

2018/2019. 

Lp. 
Rok szkolny 

2017/2018 

Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

Liczba uczniów w oddziałach 

I II III IV V VI VII VIII 

1. 

Szkoła 

Podstawowa 

nr 1 

19 381 59 43 58 46 58 61 56 0 

Oddziały 

gimnazjalne  

G-1 

7 157 0 77 80      

2. 

Szkoła 

Podstawowa 

nr 2 NSS 

21 459 60 56 66 87 56 69 65 0 

Oddziały 

gimnazjalne  

G-2 

5 102 0 53 49      

3. 

Szkoła 

Podstawowa 

w Hoszowie 

2 8 5 0 3      

4. 

Szkoła 

Podstawowa 

w Łobozewie 

2 9 5 0 4      

5. 

Szkoła 

Podstawowa 

w Łodynie 

3 7 3 1 3      

6. 

Szkoła 

Podstawowa 

w Ropience 

7 85 6 13 11 13 13 13 16 0 

Oddziały 

gimnazjalne  

w Ropience 

2 31 0 12 19      

7. 

Szkoła 

Podstawowa 

w Wojtkowej 

7 83 6 10 15 15 13 12 12 0 

8. 

Oddziały 

gimnazjalne  

w Wojtkowej 

2 24 0 14 10      

9. 

Szkoła 

Podstawowa 

w Ustjanowej 

Górnej 

7 118 15 19 11 23 15 17 18 0 

Razem 84 1464 159 298 329 184 155 172 167 0 
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Lp. 
Rok szkolny 

2018/2019 

Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

Liczba uczniów w oddziałach 

I II III IV V VI VII VIII 

1. 

Szkoła 

Podstawowa 

nr 1 

24 461 43 65 44 74 51 61 67 56 

Oddziały 

gimnazjalne 

G-1 

3 75 0 0 75      

2. 

Szkoła 

Podstawowa 

nr 2 NSS 

25 516 61 60 57 63 86 55 72 62 

Oddziały 

gimnazjalne 

G-2 

2 53 0 0 53      

3. 

Szkoła 

Podstawowa 

W Hoszowie 

2 8 7 1 0      

4. 

Szkoła 

Podstawowa 

w Łobozewie 

2 7 4 3 0      

5. 

Szkoła 

Podstawowa 

w Łodynie 

3 9 6 2 1      

6. 

Szkoła 

Podstawowa 

w Ropience 

8 95 8 6 13 11 13 13 14 17 

Oddziały 

gimnazjalne 

w Ropience 

1 10 0 0 10      

7. 

Szkoła 

Podstawowa 

w Wojtkowej 

8 94 11 6 111 14 15 13 13 11 

8. 

Oddziały 

gimnazjalne 

w Wojtkowej 

1 14 0 0 14      

9. 

Szkoła 

Podstawowa 

w Ustjanowej 

Górnej 

8 126 10 16 19 12 22 14 16 17 

Razem 87 1468 150 159 297 174 187 156 182 163 
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KADRA PEDAGOGICZNA 2017/2018 oraz 2018/2019  

PRZEDSZKOLA 

PRZEDSZKOLA  

2017/2018 

Stopień awansu zawodowego 

brak stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany Razem (etaty) 

Miejskie 

Przedszkole nr 1 

w Ustrzykach 

Dolnych 

0 1 1 5 5,13 12,13 

Miejskie 

Przedszkole nr 2 

w Ustrzykach 

Dolnych 

0 1 3 4,21 3,09 11,30 

R a z e m 0 2 4 9,21 8,22 23,43 

 

PRZEDSZKOLA  

2018/2019 

Stopień awansu zawodowego 

brak stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany Razem (etaty) 

Przedszkole nr 1 

w Ustrzykach 

Dolnych 

0 0 1,41 6 5 12.41 

Przedszkole nr 2 

w Ustrzykach 

Dolnych 

0 1 3,21 4 3,13 11,34 

R a z e m 0 1 4,62 10 8,13 23,75 
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SZKOŁY 

2017/2018 

Stopień awansu zawodowego 

brak stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany Razem (etaty) 

Szkoła 

Podstawowa nr 1 

w Ustrzykach 

Dolnych 

0 1,33 3,78 11,50 38,7 55,31 

Szkoła 

Podstawowa nr 2 

NSS  

w Ustrzykach 

Dolnych 

0 0 6,56 11,11 40,16 57,83 

Szkoła 

Podstawowa  

w Hoszowie 

0 0,32 0,15 0,16 4 4,63 

Szkoła 

Podstawowa  

w Łobozewie 

0 0 0 0,33 4,16 4,49 

Szkoła 

Podstawowa  

w Łodynie 

0 0 0 3 2,16 5,16 

Szkoła 

Podstawowa  

w Ropience 

0 0 2,33 4 10,56 16,89 

Szkoła 

Podstawowa  

w Ustjanowej 

Górnej 

0 0,11 2 0,71 11,83 14,65 

Szkoła 

Podstawowa  

w Wojtkowej 

0 0,50 1,34 0,56 15,11 17,51 

R a z e m  2,26 16,16 31,37 126,68 176,47 
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SZKOŁY 

2018/2019 

Stopień awansu zawodowego 

brak stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany Razem (etaty) 

Szkoła 

Podstawowa nr 1 

w Ustrzykach 

Dolnych 

0 1 4,67 7,33 42,23 55,23 

Szkoła 

Podstawowa nr 2 

NSS  

w Ustrzykach 

Dolnych 

0 2 6 11,86 42,51 62,37 

Szkoła 

Podstawowa  

w Hoszowie 

0 0 0 0,45 4 4,45 

Szkoła 

Podstawowa  

w Łobozewie 

0 0 0 1 4,42 5,42 

Szkoła 

Podstawowa  

w Łodynie 

0 1 0 2 2,26 5,26 

Szkoła 

Podstawowa  

w Ropience 

0 0 3,33 4 8,67 16,00 

Szkoła 

Podstawowa  

w Ustjanowej 

Górnej 

0 1 1 1,78 11,39 15,17 

Szkoła 

Podstawowa  

w Wojtkowej 

0 0 2,29 0 15,66 17,95 

R a z e m 0 4 17,29 28,42 131,14 180,85 

 

Raport z realizacji planu podnoszenia jakości usług oświatowych/wspomagania szkół 

w Gminie Ustrzyki Dolne w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych 

w ramach realizowanego przez Gminę Ustrzyki Dolne we współpracy z FDRL 

Podkarpackim Ośrodkiem Samorządu Terytorialnego projektu „Rozwijanie 

kompetencji kluczowych uczniów – szkolenie i doradztwo dla JST  

w woj. podkarpackim” realizowanego na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej  

w ramach działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 
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za okres IX.2018 – III.2019 

nazwa jednostki samorządu 

terytorialnego: 
Gmina Ustrzyki Dolne 

województwo/powiat/gmina: Podkarpackie/Bieszczadzki/Ustrzyki Dolne 

nazwa szkół/placówek objętych 

wspomaganiem: 

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika  

w Ustrzykach Dolnych. 

2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki 

Narciarska szkoła Sportowa w Ustrzykach Dolnych 

3. Szkoła Podstawowa w Wojtkowej. 

Obszar wspomagania ujęty w planie (rodzaj kompetencji kluczowych): 

Stosować w codziennej organizacji procesów edukacyjnych więcej metod umożliwiających 

realizację działań zespołowych przez dzieci i uczniów w trakcie zajęć przedszkolnych i lekcji 

w szkołach. Ukierunkowanie działań nauczycieli na pracę metodami związanymi 

z podejmowaniem decyzji, umiejętnością rozmowy, analizą przedmiotu, odpowiedzialnością 

za realizację wykonanych zadań i efekt realizacji zadania, przedsięwzięcia itd. np. metoda 

projektów, eksperymenty, metoda problemowa itp. Zwiększenie umiejętności społecznych  

i zmotywowanie uczniów do podejmowania wysiłków na rzecz własnej edukacji, której celem 

jest zapewnienia sobie w przyszłości szerokiej oferty zatrudnienia. Zwiększenie ilości 

praktycznej realizacji zajęć edukacyjnych, poprzez prowadzenie ich w miejscach 

odzwierciedlających ich tematykę, ze szczególnym uwzględnieniem języków obcych. 

Zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystywania nowoczesnych metod, 

technik i narzędzi pracy. Ukierunkowanie pracy szkoły/przedszkola na pobudzanie 

ciekawości i zainteresowania uczniów. Indywidualizacja oferty edukacyjnej i rozwijania 

zainteresowań uczniów i dzieci. 

Cele strategiczne (główne), cele operacyjne (szczegółowe) planu: 

Cel główny:  

Rozwój jakościowy szkół/przedszkoli poprzez wdrożenie procesowego wspomagania 

służącego podniesieniu kompetencji kluczowych uczniów. 

Cele operacyjne (szczegółowe):  

Tworzenie optymalnych warunków doskonalenia nauczycieli opartego na procesowym 

wspomaganiu i uwzględniającego potrzeby lokalnego środowiska. Przygotowanie 

nauczycieli do kierowania zmianą w zakresie adekwatnego planowania i organizowania 

procesów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb uczniów. Współpraca nauczycieli ze 

sobą w planowaniu, organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu procesów edukacyjnych. 

Wyposażenie nauczycieli w wiedzę, w jaki sposób aktywizować uczniów do świadomego ich 

uczenia się. Wykorzystanie potencjału nauczycieli do eksponowania ich wiedzy  

i umiejętności służącej nabywaniu kompetencji uczenia się uczniów. Utworzenie sieci jako 

platformy wymiany doświadczeń służąca doskonaleniu. 

Podjęte zadania i działania (sposób realizacji, terminy) wykorzystanie istniejących zasobów 

kadrowych, organizacyjnych i infrastrukturalnych: 

Zapoznano wszystkie szkoły z realizowanym programem dając możliwość dalszej jego 

modyfikacji w zależności od stwierdzonych na bieżąco potrzeb szkoły - przewodniczący 

zespołu realizującego projekt. Wybrano liderów ds. wspomagania w szkołach 

uczestniczących w programie - dyrektorzy. Przeprowadzono ankietę wśród 100% 
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nauczycieli szkół uczestniczących w programie na temat znajomości i stosowania 

kompetencji kluczowych w procesie edukacyjnym i wychowawczym – przewodniczący 

zespołu realizującego projekt. 

Przeprowadzono szkolenia dyrektorów, rady pedagogicznej, nauczycieli edukacji 

wczesnoszkolnej, uczniów i rodziców. 

Zorganizowano „Dzień z robotyką” dla wszystkich szkół z terenu gminy. 

Osiągnięte efekty realizacji planu/wskaźniki celów: 

Społeczność lokalna otwarcie wypowiada się na temat pracy szkoły i oczekiwań wobec niej. 

Odbyła się Gminna Debata Oświatowa z udziałem przedstawicieli organu prowadzącego, 

rad pedagogicznych, uczniów, rodziców, radnych, sołtysów, pracodawców, społeczności 

gminnej, w czasie której opracowano wnioski do planu rozwoju oświaty w Gminie Ustrzyki 

Dolne. Nauczyciele zrozumieli potrzebę doskonalenia się i wzięli aktywny udział  

w zorganizowanych szkoleniach oraz deklarują udział w kolejnych. Rozpoczęto proces 

budowania zespołu nauczycieli kształtujących kompetencje kluczowe. Nacisk na nowe 

metody i formy nauczania sprawił, że, zajęcia stały się bardziej atrakcyjne, a uczniowie 

bardziej angażują się w naukę. 

Przygotowano i przeprowadzono 5 lekcji i 5 spotkań o charterze otwartym dla nauczycieli  

i rodziców. 

Współpraca z uczelniami wyższymi:  

Uniwersytet Warszawski,  

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 

Uczniowie stali się bardziej dojrzali i odpowiedzialni, świadomi swojej wartości i swoich zalet, 

dzięki czemu łatwiej jest im się odnaleźć w otaczającej ich rzeczywistości obecnie i będzie  

w przyszłości. 

W szkole utworzono Szkolny Klub Mediatora, czyli system rozwiązywanie konfliktów  

z udziałem szkolnych mediatorów; 

Uwagi (co się udało, a co się nie udało?): 

Rozpoczęto proces budowania zespołu nauczycieli kształtujących kompetencje kluczowe. 

Nacisk na nowe metody i formy nauczania sprawił, że, zajęcia stały się bardziej atrakcyjne, 

a uczniowie bardziej angażują się w naukę. Pozytywny wpływ na postawę prezentowaną 

przez uczniów: poprzez udział w eksperymencie naukowym, obcowanie w z nauką  

w nowych środowiskach stali się bardziej dojrzali i odpowiedzialni, świadomi swojej wartości 

i swoich zalet, dzięki czemu łatwiej jest im się odnaleźć w otaczającej ich rzeczywistości 

obecnie i będzie w przyszłości. Problemowy okazał się niekorzystny termin wdrażania 

projektu. Nie udało się jeszcze zachęcić nauczycieli do działalności w sieci współpracy jak 

forum wymiany doświadczeń. 

Rekomendacje do dalszych działań: 

Przynajmniej raz w roku organizować spotkanie dialogowe podmiotów zainteresowanych 

szeroko pojętą edukacją szkolną. Objąć programem wszystkie szkoły i przedszkola nie tylko 

te uczestniczące w programie. Organizacja „Dni nauki” dla wszystkich szkół z terenu gminy.  
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Wykaz prace remontowych przeprowadzonych w 2018 r. w obiektach oświatowych 

Lp. Jednostka Zakres wykonanych prac 
Wartość  

w zł. 

1. 
Szkoła Podstawowa  

w Hoszowie 
Malowanie jednej klasy lekcyjnej 1 210,00 

2. 
Szkoła Podstawowa  

w Łodynie 

Malowanie dwóch klas lekcyjnych oraz klatki 

schodowej, wykonanie boksów natryskowych 
5 530,00 

3. 
Szkoła Podstawowa  

w Ropience 

Malowanie kuchni wraz zapleczem, remont 

pomieszczenia magazynowego oraz kancelarii, 

ogrodzenie fragmentu boiska od strony stadionu 

wiejskiego, wyrównanie podłóg wraz z ułożeniem 

wykładziny antypoślizgowej w dwóch klasach 

15 000,00 

4. 
Szkoła Podstawowa  

w Wojtkowej 

Przystosowanie pomieszczenia dla higienistki 

szkolnej poprzez doprowadzenie bieżącej wody, 

malowanie ścian, położenie płytek, montaż 

kranu, zlewozmywaka, prace naprawcze  

w przeciekających miejscach  

na dachu 

3 080,00 

5. 

Szkoła Podstawowa  

Nr 1 w Ustrzykach 

Dolnych 

Remont dwóch sal w celu przekwalifikowania na 

świetlicę szkolną oraz pracownię robotyki: 

malowanie ścian, grzejników, cyklinowanie 

podłogi, wymiana drzwi i parapetów, malowanie 

kuchni wraz z zapleczem, malowanie trzech sal 

lekcyjnych, malowanie korytarzy, szpachlowanie  

i malowanie pomieszczeń hali, wymiana 

uszkodzonych płytek podłogowych, remont 

schodów wejścia głównego budynku szkoły 

14 910,00 

6. 

Szkoła Podstawowa  

Nr 2 w Ustrzykach 

Dolnych 

Przystosowanie terenu trawiastego  

na tymczasowy parking z montażem 

piłkochwytów, montaż barierek 

zabezpieczających wzdłuż skorupy boiska 

trawiastego 

22 870,00 

7. 

Przedszkole nr 1  

w Ustrzykach 

Dolnych 

Malowanie pomieszczenia do zajęć rewalidacji  

i logopedii, malowanie i układanie płytek  

w magazynie warzywnym i na środki czystości 

oraz korytarzu piwnicznym, układanie płytek  

w łazience, wymiana rur kanalizacyjnych, 

poziomowanie podłogi oraz wyrównywanie ścian 

w szatni pracowniczej 

12 160,00 

8. 

Przedszkole nr 2  

w Ustrzykach 

Dolnych 

Remont pomieszczeń po awarii: wymiana 

instalacji elektrycznej oraz lamp, wymiana ścian 

regipsowych oraz wełny mineralnej, 

szpachlowanie i malowanie pomieszczeń 

22 110,00 
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Realizowane projekty 

Projekt pn. ,,Omnibus – kompleksowy program rozwoju szkoły” realizowany  

w ramach RPO WP 2014-2020. 

Projekt był realizowany w okresie od 2017-01-01, do 2018-09-30. 

Wartość projektu: 392 925,40zł  

Projekt był realizowany w partnerstwie z Gminą Baligród, Fredropol, Solina, 

Przeworsk oraz Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jako Liderem 

Projektu. W gminie Ustrzyki Dolne projektem zostały objęte: 

• Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Kopernika w Ustrzykach Dolnych; 

• Szkoła Podstawowa w Wojtkowej; 

• Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Ropience. 

Celem projektu była poprawa jakości kształcenia ogólnego - wzrost kompetencji 

wśród uczniów oraz wzrost kompetencji nauczycieli, zwiększenie wykorzystania 

technologii informacyjno-komunikacyjnej w procesie nauczania oraz tworzenie 

warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu - poprzez kursy, 

szkolenia, realizację interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych, doposażenie  

w sprzęt TIK oraz pomoce dydaktyczne placówek dydaktycznych. 

Gmina Ustrzyki Dolne wzięła udział w projekcie Erasmus + pod tytułem „Historia 

dwóch miast” działanie KA105 – Youht Mobilit. W dniach 03.07.2018 -  

10.07.2018 r.  ośmioro najzdolniejszych uczniów z gminy Ustrzyki Dolne wyruszyła  

w podróż do miasteczka Villaseca de la Sagra w Hiszpanii. młodzież brała udział  

w integracyjnych zajęciach, do warsztatów przystąpiły trzy państwa Polska, Hiszpania 

i Włochy. Uczniowie zapoznawali się z językiem hiszpańskim, kulturą i zwyczajami, 

brali udział w nauce tańca pod tytułem „Flashmob”, odwiedzili historyczne miasto 

Toledo, uczestniczyli w tradycyjnych grach hiszpańskich, zwiedzili arenę Corrida, 

podjęli się ekstremalnego zjazdu na linie. 

Cele szczegółowe:  

• zachęcenie młodzieży do podejmowania inicjatyw we własnych grupach 

rówieśniczych, 

• pobudzenie kreatywności wśród młodzieży, 

• podejmowanie innowacyjnych działań, 

• zwalczanie „wstydu” do działań jako wolontariusz oraz działacz lokalny wśród 

młodzieży, 

• dostrzeganie korzyści płynących z udziału w życiu środowiska lokalnego, 

• rozwój osobisty, zwiększenie poczucia własnej wartości, poznawanie nowych 

ludzi, 

• nawiązywanie kontaktów, poczucie spędzenia czasu w sposób wartościowy  

i przynoszący uczucie spełnienia i zadowolenia, 

• tworzenie oraz wykorzystywanie narzędzi promocyjnych, 

• poznanie punktu widzenia osób pochodzących z innego kraju i kultury – wymiana 

kulturowa, 
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• ćwiczenie umiejętności prowadzenia dialogu na temat różnic i szukania 

wspólnego rozwiązania, kompromisu, 

• nabycie umiejętności pracy w międzynarodowej grupie wśród młodzieży - 

poprawa znajomości i posługiwania się językami obcymi, zwłaszcza językiem 

angielskim. 

Termin rozpoczęcia projektu: 01.06.2018 r. 

Termin zakończenia realizacji zadania: 31.08.2018 r. 

 

Projekt „Bezpieczny pieszy” 

Dofinansowany w ramach programu „PROGRAMU OGRANICZANIA 

PRZESTĘPCZOŚCI i ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNIEJ  

im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020” (2018 r.) 

Wartość zadania: 76 803,31 zł 

Dofinansowanie: 50 000,00 zł 

Projekt zakładał budowę infrastruktury drogowej podnoszącej bezpieczeństwo  

w miejscach uznanych za niebezpieczne przez społeczność lokalną oraz Komendę 

Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych. W ramach projektu zaplanowano budowę 

wyniesionego przejścia dla pieszych z oznakowaniem aktywnym zasilanym przez 

instalację solarną, budowę, wykonanie przejścia dla pieszy wraz z oznakowaniem 

aktywnym i infrastrukturą komunikacyjną przy ul. Rzecznej w Ustrzykach Dolnych. 

Prace budowlane i instalacyjne poprzedzone były robotami przygotowawczymi 

polegającymi m.in. na usunięciu warstwy ziemi oraz pracami rozbiórkowymi. Projekt 

przewidywał także działania edukacyjne wśród uczestników ruchu mające na celu 

promocję zastosowanych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa ruchu i porządku 

publicznego. Po zrealizowanej inwestycji przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji 
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w Ustrzykach Dolnych oraz instytucji edukacyjnych przeprowadzili we współpracy ze 

Szkołą Podstawową nr 2, Żłobkiem Miejskim oraz Przedszkolem nr 1 szkolenia dla 

dzieci i młodzieży z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym a zwłaszcza  

z prawidłowego korzystania z przejść dla pieszych. Inauguracją zadania były warsztaty 

plastyczne połączone z konkursem pn. „Bezpieczny na drodze”. Autorzy najlepszych 

prac otrzymali nagrody a pozostali uczestnicy pamiątkowe upominki. 

 

8.2 Kultura 

Zadania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku realizowane 

przez Ustrzycki Dom Kultury oraz we współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

instytucjami i środowiskami twórczymi. 

W zakresie edukacji kulturalnej:  

Uczestnicy zajęć stałych (sekcji) UDK, pod kierunkiem instruktorów szkolą swoje 

umiejętności i zainteresowania, zdobywając doświadczenia w dziedzinach: teatru, 

muzyki, plastyki oraz tańca. Liczba uczestników zajęć w sekcjach UDK wyniosła  

w 2018 roku blisko 190 osób. Na przestrzeni roku działające w domu kultury sekcje 

(zespoły) z powodzeniem uczestniczyły w przeglądach, konkursach oraz 

zagranicznych festiwalach, zdobywając tam nagrody i wyróżnienia. 
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Ważniejsze wydarzenia i działania sekcji UDK w 2018 r.: 

• Teatr formy „PARRA” – prowadzący: Grażyna Kaznowska: 

− Warsztaty taneczno- teatralne dotyczące nowej premiery spektaklu „Między 

snem a dniem”; 

− Udział w Bajkowym Balu Karnawałowym; 

− Praca nad spektaklem i przygotowania do XX-lecia Teatru; 

− XX lat Teatru Formy „PARRA” - Święto Teatru i Sztuk Pokrewnych; 

− Wyjazd nad morze czarne: 

− udział w Międzynarodowym Festiwalu „Akermański polonez” w Zatoce, 

− udział w międzynarodowym Festiwalu „Gwiezdne Dzieci” w Odessie; 

− Udział w XIII Międzynarodowym Festiwalu INNY w Krośnie; 

− Przyjęcie nowych członków do teatru; 

− Mikołajki teatralne; 

− Wigilia teatralne. 

 

• Zespół „NEMEZIS” – prowadzący: Joanna Drozd: 

Zespół taneczny pracujący w III grupach wiekowych (najmłodsza, średnia  

i najstarsza) łącznie ok. sześćdziesięcioro dzieci. Zespół w 2018 r. wywalczył 

m.in: 

− „Taneczne Inspiracje Biłgoraj: 

− grupa średnia – Nagroda specjalna za układ „Otchłań marzeń”, 

− grupa starsza – II miejsce „Sztorm serc”; 

− „XII Nałęczowski Festiwal Tańca”: 

− grupa starsza – III miejsce  

− Festiwal „Taki Taniec” Oświęcim:  

− grupa młodsza – II miejsce 
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• Sekcja plastyczna – prowadzący: Elżbieta Jełowicka-Piotrowicz: 

Na zajęcia odbywające się 2 razy w tygodniu w Ustrzyckim Domu Kultury, 

uczęszcza 28 dzieci, które prowadzone są w systemie studenckim, studyjnym, 

warsztatowym, czyli około 3-4 godziny pracy z przerwą. Dzieci sięgając po różne 

techniki i sposoby wyrażania siebie, tworzą na zajęciach po dwie prace. Jedną 

na zadany temat, druga jest nieobowiązkowa, dowolna. Grupa plastyczna 

wiekowo sięga od 7 do 18 lat. Podopieczni uczestniczą w licznych konkursach 

międzynarodowych i ogólnopolskich z różnymi osiągnięciami. W ramach edukacji 

plastycznej w UDK organizowane są również warsztaty tematyczne np. feryjne, 

świąteczne lub też dedykowane konkretnej grupie np. dla dorosłych. 

• Ustrzycki Dom Kultury wzbogacił także swoją ofertę edukacyjną, wprowadzając 

zajęcia nauki gry na gitarze. Instruktorem jest Ryszard Kawczyński, a zajęcia od 

początku cieszą się wielkim zainteresowaniem i uczestniczy w nich 25-30 osób. 

 

W 2018 r. Ustrzycki Dom Kultury organizował cyklicznie już odbywające się  

w naszym mieście wydarzenia kulturalne:  

− „Tobie Mały Panie” - koncert kolęd i pastorałek, 

− „Przegląd Filmów Górskich”, 

− „Ustrzycka Teatromania”, 

− „Parrowe Wieczory Premierowe”, 

− „Dni Ustrzyk Dolnych”, 

− „Jubileuszowy Koncert KSU”, 

− Ustrzycka „Senioriada”, 

− „Sylwester w Rynku”. 
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Ponadto, UDK włączył się do współorganizacji finałowego koncertu Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy. W zeszłorocznym koncercie, którego miejscem był 

rynek naszego miasta, jako gwiazda wieczoru wystąpiła grupa Papa D.  

 

Majowy weekend, to czas na coroczne obchody „Dni Ustrzyk Dolnych”. Całość 

rozpoczęła się jeszcze końcem kwietnia, gdzie działający przy UDK Teatr Formy 

„PARRA” świętował XX – lecie swojego istnienia. W trakcie dwudniowego programu 

zobaczyliśmy między innymi: Teatr Wojtka Kowalskiego z Częstochowy w spektaklu 

pt.: „Homo sovieticus”, Teatr w Drodze Agrada „Maskarada”, Teatr „Krzyk” z Maszewa 

– „Eksploracja” oraz koncert, na scenie Dagny Cipora oraz Susanny Jara. W ramach 

obchodów „Dni Ustrzyk Dolnych”, odbyły się także liczne koncerty, a na scenie  

w „Parku pod Dębami” wystąpili: Berdo, Big Sexy, Power Play, Duet Gajda&Michał 

Matuszewski, Goroleska oraz Elektryczne Gitary.  
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3 maja, po raz pierwszy zorganizowano wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. 

Po zakończeniu oficjalnych obchodów uchwalenia Konstytucji 3 maja i złożeniu 

kwiatów pod pomnikami w naszym mieście, całe zdarzenie rozegrało się na rynku 

miejskim. Przy akompaniamencie występujących na scenie solistów i zespołów, 

publiczność wspólnie śpiewała najbardziej znane pieśni patriotyczne. 

 

Ustrzycki Dom Kultury zorganizował także „Strefę kibica”. W czasie 

rozgrywanych w Rosji Mistrzostw Świata w piłce nożnej, na rynku stanął „wielki” 

telebim, na którym w specjalnie wydzielonym ogródku można było wygodnie usiąść  

i oglądać mecze. Jak pamiętamy, turniej „mistrzowski” dla reprezentacji Polski nie 

należał do udanych, ale to i tak nie zniechęciło kibiców do wspólnego oglądania  

i oklaskiwania innych reprezentacji. 
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Największym kulturalnym wydarzeniem lata, był jubileuszowy koncert zespołu 

KSU, który świętował właśnie 40 – lecie swojej pracy artystycznej. Zorganizowany  

na stadionie miejskim koncert przyciągnął ogromną liczbę fanów grupy z całego kraju  

i z zagranicy. Szacujemy, że w koncercie wzięło udział ok. 7 tys. osób, a na scenie 

oprócz KSU wystąpili gościnnie: Tomasz „Olej” Olejnik lider zespołu Proletaryat oraz 

Anja Orthodox wokalistka Closterkeller.  

 

Ustrzycki Dom Kultury uczestniczył także w organizacji innych imprez 

odbywających się w szkołach oraz innych placówkach, a także organizowanych przez 

Sołectwa, Koła Gospodyń Wiejskich i zespoły ludowe. Organizowane wespół z UDK  

w 2018 r. imprezy to m.in:  

− Wspólne ubieranie choinek – rynek w Ustrzykach Dolnych, 

− Bajkowy Bal Karnawałowy 2018 – hala sportowa, 

− Dzień Kobiet 2018 – UDK, 

− Jarmark Wielkanocny – hala sportowa, 

− I Turniej Sołectw o puchar Burmistrza – Ustjanowa Górna, 

− Koncert pamięci „Św. Jana Pawła II” – kościół pw. Św. Józefa Robotnika, 

− Święto Miodu 2018 – Krościenko, 

− XV Dni Kultury Pogranicza – Ropienka, 

− Koszykalia – Bandrów Narodowy, 

− Święto Ciasta 2018 – Łobozew, 

− Karpacki Jarmark Turystyczny – Ustrzyki Dolne, 

− Święto Chleba – Muzeum Młynarstwa i Wsi, 

− Dożynki Gminne – Jureczkowa, 

− Piknik „Serce dla Serca” Przegonić Zawał – hala sportowa, 

− III Ustrzycki Jarmark Bożonarodzeniowy – hala sportowa, 

 

UDK ściśle współpracuje także z Ustrzyckim Stowarzyszeniem Kultury. W roku 

2018 zostały zrealizowane następujące projekty: "Teatr uczy bawi i wychowuje",  

"3x pasja 3x teatr", "Otwórz oczy na sztukę". Jednym z największych projektów, przy 
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których UDK wspiera stowarzyszenie jest Ustrzycki Uniwersytet Trzeciego Wieku, 

który w 2018r. zgromadził 97 uczestników. 

Ogółem na przestrzeni całego roku w gminie Ustrzyki Dolne odbyło się  

58 wydarzeń kulturalnych organizowanych z udziałem Ustrzyckiego Domu Kultury. 

Ustrzycki Dom Kultury był miejscem 31 imprez, a 27 - to imprezy plenerowe. 

W 2018 r. na organizację wszystkich przedsięwzięć kulturalnych Ustrzycki Dom 

Kultury wydatkował kwotę 264.286,48 zł. Z powodu remontu UDK, mniej było seansów 

kinowych. 65 projekcji obejrzało łącznie 5 319 widzów. 

Zeszłoroczne przychody wypracowane przez Ustrzycki Dom Kultury, wyniosły  

na koniec 2018 r. 155.990,30 zł. Z tego 60.850,28 zł., to przychody ze sprzedaży  

i reklamy w Gazecie Bieszczadzkiej. 

Realizowane projekty: 

„Potrawy bieszczadzkie dziedzictwem kulturowym Podkarpacia – aktywizacja działań 

społecznych mieszkańców” 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Schemat II 

Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2018 – 2019. 

Partnerzy: 

Bieszczadzkie Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach Dolnych,  

Gmina Czarna 

Wydatki ogółem: 

7747,52 zł, w tym koszty kwalifikowane 7747,52zł,  

wkład własny wynosi 774,75 zł.   

Zakres operacji obejmuje wydanie publikacji zawierającej przepisy kulinarne  

z pogranicza polsko-ukraińskiego oraz sposobów przyrządzania potraw regionalnych 

– codziennych i świątecznych. Do tekstów dołączone zostaną fotografie potraw 

regionalnych. Każdej potrawie będzie poświęcony osoby artykuł (niewielki tekst). 

Publikacja ma mieć charakter poradnikowy i promocyjny; ma ukazać czytelnikom 

bogactwo kulinarne regionu Bieszczadów – to współczesne, jak i z przeszłości, kiedy 

Bieszczady były tyglem kulturowym, a w miasteczkach i wsiach przenikały się kultury: 

polska, ukraińska, żydowska, niemiecka. Jednym z elementów tejże kultury  

są kulinaria. Zagadnienie kulinariów obejmuje: potrawy zimne i ciepłe, mięsne, jarskie, 

ciasta, napoje, nalewki. 

Głównym celem operacji było promowanie potencjału obszarów wiejskich  

w procesie produkcji i przetwarzania produktów rolnych. 



RAPORT O STANIE GMINY 

 

 

WWW.USTRZYKI-DOLNE.PL 

 

161 

Celem szczegółowym operacji było zachowanie i propagowanie sposobów 

przetwarzania produktów rolnych występujących w naszym regionie. Przewidywanym 

efektem długookresowym. 

Projekt przyczyni się do rozbudzenia zainteresowania działalnością dotyczącą 

produkcji żywności w Bieszczadach. Rolnicy będą świadomi, że współczesny świat  

w skali makro i mikro pragnie odżywiać się zdrowo, to znaczy korzystając z produktów 

naturalnych. Przyczyni się to do rozwoju przedsiębiorczości i małych gospodarstw 

wiejskich, w których można produkować jedzenie (chleb, rośliny strączkowe i inne, 

miody, suszone owoce, przetwory z warzyw i owoców itp.). Wiele gospodarstw dzięki 

produkcji żywności może zacząć lepiej prosperować na lokalnym i regionalnym rynku, 

przyczyniając się tym samym do rozwoju społeczno-gospodarczego Bieszczadów. 

 

  



RAPORT O STANIE GMINY 

 

 

WWW.USTRZYKI-DOLNE.PL 

 

162 

8.3 Turystyka, sport i rekreacja  

Z racji położenia geograficznego fundamentalne miejsce na obszarze gminy 

zajmuje turystyka. W ostatnich latach nastąpił jej znaczący rozwój, a szczególne pod 

tym względem były lata 2016-2018. Powstały wówczas nowe szlaki turystyczne, 

poprawiono oznakowanie na dotychczasowych, a w niektórych miejscach wykonano 

bardziej nowoczesne i czytelne. 

Najważniejszym przedsięwzięciem było otwarcie Korony Ustrzyckich Gór – 

sztandarowego szlaku wytyczonego wokół Ustrzyk Dolnych. W skład KUG wchodzą: 

Kamienna Laworta, Mały Król, Holica, Gromadzyń, Orlik. W 2018 roku Koronę 

Ustrzyckich Gór zdobyły 44 osoby. Zważywszy, że to nowy i dość trudny szlak – wynik 

należy uznać za bardzo dobry. Popularność KUG będzie zapewne wzrastać; taki 

wniosek można wysnuć na podstawie pytań kierowanych przez turystów  

i mieszkańców gminy do biura BCTiP. 

W 2018 roku powstał również Szlak Umocnień Obronnych i Pomników 

Przeszłości. Prowadzi trasami Korony Ustrzyckich Gór; można na nich obejrzeć 

pozostałości umocnień obronnych z I i II wojny światowej oraz zapoznać się z opisami 

umieszczonymi na tablicach informacyjnych. Szlak obejmuje również spacer ulicami 

miasta, przy których stoją pomniki: Sybiraków, Polaków pomordowanych przez 

hitlerowców, ofiar UPA, pomniki nagrobne przy sanktuarium Matki Bożej 

Bieszczadzkiej oraz nagrobki na cmentarzu żydowskim. Kirkut, do którego prowadzi 

czarny szlak spacerowy, został siłami społecznymi (w dużym stopniu z pomocą 

więźniów z Zakładu Karnego w Uhercach) gruntownie odczyszczony, a u wejścia 

ustawiono nową tablicę informacyjną w czterech językach: hebrajskim, polskim, 

niemieckim i angielskim. Pamięć o Żydach podtrzymywana jest również poprzez 

organizację corocznego Dnia Holokaustu. Z kolei w Krościenku kilka lat temu 

odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą pomordowanym Żydom z tej miejscowości. 

Osobną atrakcją stały się tzw. Zęby Smoka na Szlaku Umocnień Obronnych  

i Pomników Przeszłości. Są to zapory przeciwczołgowe z II wojny światowej, widoczne 

przy wyjeździe z Ustrzyk Dolnych w kierunku Krościenka – tuż przy wejściu  

na niebieski szlak prowadzący na Orlik. Zęby Smoka stanowią ewenement nie tylko  

w skali gminy. Po latach zaniedbania zostały odsłonięte, powstała tablica informacyjna 

ze szczegółowym opisem, zbudowano także dla wygody turystów drewniane poręcze 

zabezpieczające i mostki. 

Na wzgórzach okalających Ustrzyki Dolne wykonano nowe oznakowania; 

wymieniono m. in. słupy i tabliczki kierunkowe, oczyszczono teren z odpadów, 

chaszczy i innych przeszkód utrudniających piesze wycieczki. Trasy stały się łatwiej 

dostępne, a z punktów widokowych można podziwiać malowniczą panoramę okolicy. 

Na 2019 rok zaplanowano dalszą renowacje licznych szlaków turystycznych oraz  

m. in. ustawienie na szlakach ławostołów, koszy na śmieci i stojaków na rowery. 

Powstanie również Szlak Budowli i Pomników Sakralnych – I etap, obejmujący 

kościoły, cerkwie, kaplice, pomniki sakralne oraz miejsca związane z kultowymi 

wydarzeniami i miejscami. W tym roku rusza też pilotażowy projekt pn. Ustrzycka 
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Rozeta, również podzielony na etapy. Pierwszy etap obejmuje Ustrzyki Dolne oraz 

miejscowości: Hoszowczyk i Zadwórze. 

W 2019 roku zostanie opracowany Questing pod nazwą „Ustrzyki Dolne –  

na styku kultur”. Chętni, zarówno turyści indywidualni, jak i grupy zorganizowane, będą 

mogli wziąć udział w odkrywaniu najciekawszych miejsc w Ustrzykach Dolnych – tak 

historycznych, jak współczesnych. 

Ponadto warto zwrócić uwagę na szlaki turystyczne powstałe w 2017 roku – 

Szlak Kolonizacji Józefińskiej oraz Szlak Naftowy – jak to z ropą drzewiej bywało. 

Przyczyniają się one do podtrzymywania pamięci historycznej o wielokulturowości 

regionu ustrzyckiego oraz sięgających XIX wieku tradycjach kopalnictwa naftowego. 

Pamięć o dawnych Ustrzykach Dolnych kultywowana jest również poprzez ekspozycje 

umieszczone w Izbie Regionalnej, w tym ekspozycję ukazującą rozwój turystyczny  

w Bieszczadach na przestrzeni dekad. Dzięki stałym i czasowym wystawom turyści 

mają szansę poznać lub pogłębić wiedzę o regionie ustrzyckim i Bieszczadach. 

Wraz z otwartym w roku 2019 Ustrzyckim Klubem Turystyki Kultury i Tradycji Izba 

Regionalna stanie w niedalekiej przyszłości Bieszczadzkim Muzeum Regionalnym. 

Dużą atrakcję stanowią drezyny rowerowe. W sezonie letnim kursują na trasie 

Ustrzyki Dolne – Krościenko – Ustrzyki Dolne. Ruch na powietrzu połączony  

z podziwianiem krajobrazu okazał się bardzo dobrym pomysłem, zwłaszcza dla 

wypoczynku rodzinnego. 

Jedną z największych atrakcji turystycznych Ustrzyk jest Muzeum Przyrodnicze 

Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Zgromadzono w nim bogate zbiory fauny Karpat,  

a ekspozycje cieszą się od lat niezmienną popularnością przyjezdnych. Latem 

prowadzone są też spotkania z przyrodą – cykl otwartych wykładów z szeroko pojętej 

dziedziny przyrody, prowadzonych przez naukowców, fotografików, podróżników, 

badaczy fauny i flory. Na rozwój turystyki wpływają również Muzeum Młynarstwa i Wsi 

oraz Muzeum Rozmaitości w Brzegach Dolnych. 

W trakcie roku organizowano rozmaite imprezy turystyczne. Od kilku lat 

największą z nich jest Karpacki Jarmark Turystyczny – wydarzenie międzynarodowe 

o dużym znaczeniu medialnym, popularyzujące kulturę, gospodarkę, rzemiosło  

i turystykę w regionie karpackim. Dzięki KJT Ustrzyki Dolne zyskują rangę na arenie 

ogólnopolskiej i poza granicami kraju, w tym na Słowacji, w Ukrainie, Czechach  

i na Węgrzech. 

Ważne miejsce w życiu codziennym miasta i gminy zajmują sport i rekreacja. 

Aktywność fizyczna to niezwykle istotny element prawidłowego funkcjonowania 

człowieka, stąd w różne formy ruchu angażują się dzieci, młodzież, osoby dojrzałe oraz 

seniorzy. Z roku na rok w gminie Ustrzyki Dolne powstaje coraz więcej klubów  

i stowarzyszeń, które inicjują zajęcia sportowo-rekreacyjne i zachęcają do czynnego  

w nich udziału – od zajęć na wolnym powietrzu, po te w hali sportowej czy na pływalni. 

Oprócz bazy letniej, jak boiska sportowe, korty tenisowe, baseny, istnieje też 

infrastruktura zimowa: wyciągi i trasy do narciarstwa alpejskiego (krzesełkowy na stoku 

Kamiennej Laworty, orczykowe na stoku Gromadzynia, orczykowy na stoku Małego 

Króla), trasy do narciarstwa biegowego pod Żukowem, lodowisko miejskie. 
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Na przestrzeni ostatnich kilku lat infrastruktura sportowa wyraźnie zyskała. 

Powstały zewnętrzne siłownie, pumptrack, boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki 

nożnej, piłki siatkowej i koszykówki. Dzięki temu mogą być rozgrywane liczne zawody 

sportowe. W 2018 roku zorganizowano ich kilkadziesiąt. Przykładowe to: 

• XXXI Bieszczadzki Bieg Lotników, 

• XI Mistrzostwa Ustrzyk Dolnych w Pływaniu, 

• I Międzynarodowy Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza, 

• Międzynarodowy Turniej w Szachach Aktywnych z okazji Święta Niepodległości, 

• Turniej Tenisa Stołowego z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę 

Niepodległości 

• Igrzyska Dzieci – całoroczny cykl imprez sportowych dla dzieci 7-13 lat, 

• Igrzyska Młodzieży Szkolnej – całoroczny cykl imprez sportowych dla młodzieży 

14-16 lat, 

• Licealiada - – całoroczny cykl imprez sportowych dla młodzieży, 

• Sportowe Wakacje 2018 lipiec – sierpień 2018: 

− Turnieje siatkówki plażowej, 

− Turnieje w koszykówce, 

− Turnieje w tenisie stołowym i w szachach, 

− Zawody w biegach przełajowych, 

− Zawody pływackie dla dzieci i młodzieży, 

− Turniej piłkarski ur. w 2007 i młodsi, 

− Turniej w piłce nożnej w kategorii OPEN, 

− Zawody w biegach LA, 

− Turniej futsalu ur. w 1999 – 2002, 

− Turniej futsalu ur. w 2007 i młodsi, 

− Turniej piłkarski ur. w 2002 – 04, 

− Turniej piłkarski ur. w 2007 i młodsi, 

− Turniej piłkarski ur. 2005 – 06, 

• XII Integracyjne Zawody Pływackie Środowiskowych Domów Samopomocy, 

• III Bieszczadzki Bieg Lotników - Edycja Letnia, 

• X SPARTAKIADA DZIECI 6-LETNICH - „SPORT TO ZDROWIE I RADOŚĆ”, 

• IV Ustrzycki Bieg Uliczny „Biegnij z Jedynką”, 

• II Podkarpacka Liga Rowerowa w Formule XC, 

• Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Ustrzyk Dolnych, 

• Mistrzostwa Polski w Biegach Anglosaskich, III Bieg Ekologiczny, 

• Puchar Bieszczadów w Biegach Narciarskich, 

• XXXIV Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Zimowych - Podkarpackie 

2018, 

• Narciarstwo alpejskie, 

• Narciarstwo biegowe, 

• Snowboard, 
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• III Memoriał Olka Ostrowskiego w Slalomie Gigancie, 

• Ferie na sportowo 2018 – cykl imprez dla dzieci i młodzieży, 

• Zawody Feryjne - Podkarpacka Liga Dzieci i Młodzieży w Narciarstwie Alpejskim, 

• VII Ustrzycka Liga Futsalu, 

• Puchar Gromadzynia - Podkarpacka Liga Dzieci i Młodzieży w Narciarstwie 

Alpejskim, 

• Turniej w Futsalu – WOŚP. 

Organizowano imprezy całoroczne, jak Igrzyska Młodzieży Szkolnej (18 imprez 

dla młodzieży w wieku 16-18 lat), Licealiadę (15 imprez dla młodzieży w wieku 17-19 

lat), Igrzyska Dzieci (20 imprez dla dzieci w wieku 7-13 lat) – a także sezonowe, jak 

Sportowe Wakacje 2018, kiedy to przeprowadzono 18 zawodów w różnych 

dyscyplinach sportowych (m. in. pływanie, koszykówka, piłka nożna, tenis stołowy, 

szachy, piłka plażowa, biegi przełajowe). 

Zespół Basenów Delfin (wejścia tylko na baseny) odwiedziło w zeszłym roku 

71.480 osób. Z sezonowych basenów zewnętrznych skorzystało 14.200 osób, 

natomiast z krytej pływalni – 57.280. Na basenach prowadzone są zarówno 

zorganizowane zajęcia dla dzieci i młodzieży, jak i dla seniorów (np. aerobic w wodzie 

i inne ćwiczenia w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, gimnastyka dla seniorów). 

Istotne miejsce na sportowo-rekreacyjnej mapie miasta zajmuje także klub Nordic 

Walking, który skupia dziesiątki miłośników tej formy ruchu. Chodzenie z kijkami  

na stałe wpisało się w pejzaż grodu nad Strwiążem, organizowane są zawody  

na poziomie regionalnym i ogólnokrajowym. Zawodnicy zrzeszeni w klubie notują 

szereg sukcesów. Klub regularnie się rozwija, o czym świadczy choćby fakt organizacji 

w lipcu 2019 roku w Ustrzykach Dolnych Górskich Mistrzostw Europy w Nordic 

Walking. 

W mieście funkcjonuje szereg klubów sportowych. Wiodące to: MKS 

„Bieszczady” (piłka nożna), UKN „Laworta” (narciarstwo zjazdowe), LKS 

„Mechanizator” (szachy), UKN „Delfinek” (pływanie), MKS „Halicz” (narciarstwo 

biegowe). Prężnie rozwija się sekcja tenisa stołowego, a coraz więcej osób 

niezrzeszonych w klubach korzysta z miejskiej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 

(siłownie zewnętrzne i wewnętrzne, ścieżki do biegania, boiska). Powiększyła się także 

sieć placów zabaw dla dzieci – istnieją m. in. przy szkołach, osiedlach 

mieszkaniowych, w sąsiedztwie Urzędu Miejskiego oraz w Parku pod Dębami. 

W ramach turystyki, sportu i rekreacji podjęte zostały również poniższe działania 

projektowe mające na celu promocję regionów Ustrzyk Dolnych (Polska) i Giraltoviec 

(Słowacja) na forum państw europejskich poprzez stworzenie nowych kanałów 

dystrybucji informacji i promocji turystycznej a poprzez to poszerzenie kręgu 

potencjalnych odbiorców oferty turystycznej obu regionów. W ramach realizacji 

projektu zaplanowano: 

• Wspólny udział Gminy Ustrzyki Dolne i Miasta Giraltovce w międzynarodowych 

targach turystycznych w Belgii i Norwegii; 

• Organizację polsko-słowackiego pikniku promocyjnego; 
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• Organizację Dnia Sportu w Giraltovcach; 

• Promocję obu miast partnerskich poprzez publikację wydawnictw o charakterze 

informacyjno-promocyjnym. 

Cele projektu:  

• Zdobycie nowych rynków dla zaprezentowanie oferty turystycznej regionów 

Polski i Słowacji; 

• Poszerzenie oferty turystycznej poprzez organizację Polsko-Słowackiego Pikniku 

Promocyjnego w Ustrzykach Dolnych oraz Dnia Sportu w Giraltovcach  

na Słowacji. 

Okres realizacji:  

Początek realizacji projektu przypada na lipiec 2017 r.  a zakończenie na czerwiec 
2018 r. 
Wartość projektu: 109 744,29 € 

93 282,64 € dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

7 809,14 € dofinansowanie ze środków budżetu państwa 
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IX. Podsumowanie 

W Gminie Ustrzyki Dolne rok 2018 był rokiem rekordowy pod względem wartości 

inwestycji. Został zdominowany przez inwestycje liniowe o znaczeniu strategicznym 

dla całej Gminy Ustrzyki Dolne. Jedna z największych inwestycji to budowa magistrali 

wodociągowej z ujęcia wody na zaporze w Solinie do Ustrzyk Dolnych. 

Zmodernizowany wodociąg dostarcza wodę dla 11850 mieszkańców w Gminie 

Ustrzyki Dolne. Następną inwestycją o dużym znaczeniu była budowa sieci 

wodociągowej w Ropience. W wyniku przeprowadzonej inwestycji do sieci 

wodociągowej zostało przyłączonych większość budynków mieszkalnych tej 

miejscowości. Kolejną bardzo ważną inwestycją była budowa kanalizacji sanitarnej  

w Ustrzykach Dolnych, dzięki której udało się skanalizować kolejną część aglomeracji 

Ustrzyki Dolne.  

Powyższe inwestycje w znacznym stopniu porządkują gospodarkę wodno-

ściekową na obszarze całej Gminy, przyczyniając się bezpośrednio do wzrostu efektu 

ekologicznego i poprawy jakości życia naszych mieszkańców. 

Następną inwestycją o dużym znaczeniu rozwojowo-kulturalnym w naszym 

mieście, była realizacja przebudowy Ustrzyckiego Domu Kultury, w ramach której, 

oprócz efektu wizualnego jakim był remont sali kinowo-widowiskowej, był zakup 

profesjonalnego sprzętu audiowizualnego, który służy mieszkańcom całej Gminy. 

Należy podkreślić również wagę inwestycji dotyczących remontowanych  

i przebudowanych dróg i oświetlenia ulicznego na jakość komunikacji na terenie Gminy 

Ustrzyki Dolne. Utworzone ciągi piesze, wyremontowane nawierzchnie asfaltowe wraz 

z wyniesionymi i aktywnymi przejściami dla pieszych w znacznym stopniu zwiększają 

bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. 

W propagowanie aktywności i zdrowego stylu życia wpisują się inwestycje  

w różnego rodzaju infrastrukturę sportową. W 2018 roku oddaliśmy do użytku 

mieszkańców otwarte strefy aktywności w Ustrzykach Dolnych i w Krościenku oraz 

doposażyliśmy miejsca rekreacji w poszczególnych sołectwach. 

Większość zadań została zrealizowana przy udziale środków zewnętrznych 

pozyskanych z funduszy europejskich oraz krajowych programów ministerialnych. 

W 2018 roku szeroko rozwinęła się współpraca z organizacjami pozarządowymi. 

Odbyło się III Bieszczadzkie Forum Organizacji Pozarządowych, którego tematem 

głównym była „Ekonomia społeczna – jako szansa na zatrudnienie i reintegrację 

zawodową w oparciu o ścisłą współpracę środowiska lokalnego na przykładzie 

powstałych w tym roku pierwszych przedsiębiorstw społecznych”. Zrealizowaliśmy 

Program „Ustrzyckie Podwórka”, mający na celu wsparcie działań związanych  

z zagospodarowaniem terenów komunalnych przy budynkach mieszkalnych  

na obszarze miasta i gminy Ustrzyki Dolne, które przyczyniły się do pobudzenia 

inicjatywy i zaangażowania Wspólnot Mieszkaniowych. W ramach współpracy z NGO 

zrealizowanych zostało 9 zadań w zakresie Inicjatywy Lokalnej, która jest narzędziem 

umożliwiającym wykonanie działań zgłaszanych przez mieszkańców  

w ich bezpośrednim otoczeniu. 
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Niezmiennie w ramach konkursów ofert, przekazujemy klubom, 

stowarzyszeniom, organizacjom pozarządowym środki na zadań publicznych  

z zakresu nauki, edukacji, oświaty, wychowania, upowszechniania kultury, profilaktyki, 

kultury fizycznej, sportu, turystyki i aktywizacji seniorów.  

Podejmowaliśmy przedsięwzięcia związane z profilaktyką, edukacją, ekologią, 

zorganizowaliśmy szereg różnorodnych wydarzeń, by na miejscu zapewnić 

mieszkańcom i turystom szeroką ofertę kulturalną, skierowaną do zróżnicowanych 

grup odbiorców, tu z pewnością powinniśmy wymienić organizowany cyklicznie 

Przegląd Filmów Górskich, Dni Ustrzyk Dolnych. Oprócz dużych koncertów  

i wydarzeń (KSU, Jarmark Karpacki), odbywały się mniejsze przedsięwzięcia, jak 

cyklicznie organizowane obchody świąt sołeckich. Podobnie z wydarzeniami 

sportowymi, które stanowiły wyzwanie dla bardzo szerokiego grona osób z terenu 

Polski i z zagranicy np. zawody o utrwalonej renomie Bieg Lotników. 

W 2018 roku przygotowaliśmy projekty oraz zaplanowaliśmy inwestycje, które  

są w trakcie realizacji czy też będą realizowane w kolejnych latach np. SOS-ratunek – 

centrum szkoleniowe organizowania i prowadzenia transgranicznych akcji 

ratunkowych, projekt realizowany przy współpracy partnerów z Ukrainy i Białorusi oraz 

przebudowa części budynku szkoły na mieszkania socjalne w Krościenku w wyniku 

której powstaną 22 lokale socjalne. 

Działamy w sposób przemyślany, strategiczny, skupiając się na maksymalnym 

czerpaniu środków ze źródeł zewnętrznych, co skutkuje wdrażaniem kolejnych 

projektów i inicjatyw. Rok 2018 należy postrzegać jako efekt wcześniejszych działań 

oraz początek i punkt wyjścia kolejnych. Wśród priorytetów są projekty twarde – 

infrastrukturalne jak również miękkie – społeczne. Działaniom towarzyszy kontekst 

proekologiczny, wagę przywiązujemy do edukowania, wspierania przedsiębiorczości, 

oferty kulturalnej i wszelkich innych wskazanych aspektów, warunkujących harmonijny 

rozwój Gminy przyjaznej mieszkańcom, przyjezdnym, docenianej na zewnątrz. 

Kierunek, który obraliśmy, który wyraźnie odzwierciedla ten raport, będziemy 

konsekwentnie kontynuować.  


