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Zdjęcia: 

Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych 

Raport opracowano w oparciu o materiały źródłowe  

wydziałów Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych,  

gminnych jednostek organizacyjnych i innych instytucji. 

Raport o stanie gminy Ustrzyki Dolne za rok 2020 zawiera dane 

według stanu na 31 grudnia 2020 roku, o ile nie zaznaczono 

inaczej. 

Przy publikacji danych z niniejszego opracowania prosimy  

o podanie źródła. 

Elektroniczna wersja Raportu o stanie gminy Ustrzyki Dolne za 

rok 2020 znajduje się na stronach internetowych 

www.bip.ustrzyki-dolne.pl oraz www.ustrzyki-dolne.pl. 
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Szanowni Państwo, 

przedstawiam Raport o stanie gminy Ustrzyki 

Dolne za rok 2020, opracowany zgodnie  

z wprowadzoną 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, kwiecień 2021 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 2020. 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 się widok na budynek 

dawnej synagogi, będący obecnie Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną. Unikatowym 
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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.  

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 
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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 2020 roku w gminie Ustrzyki Dolne zameldowanych było 17 103 osoby,  

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

 

Zameldowania osób na pobyt stały w Gminie USTRZYKI DOLNE w 2020 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 

106 14 142 184 

RAZEM: 446  

Wymeldowania z pobytu stałego z Gminy USTRZYKI DOLNE w 2020 roku 

Liczba osób wymeldowanych  Liczba osób zmarłych  

131 218 

RAZEM: 349 

Stan ludności – porównanie lat 2018 - 2020 

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 

2018 17395 379 146 164 

2019 17234 416 147 182 

2020 17103 357 142 218 
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Statystyka ludności wg płci na koniec 2020 roku 

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem 

0-2 224 206 430 

3 81 71 152 

4-5 172 185 357 

6 66 74 140 

7 87 95 182 

8-12 460 445 905 

13-15 281 246 527 

16-17 168 168 336 

18 87 85 172 

19-65 5640 0 5640 

19-60 0 4928 4928 

> 65 1099 0 1099 

> 60 0 2235 2235 

ogółem 8365 8738 17103 

Statystyka ludności wg płci na koniec 2020 roku (pobyt czasowy) 

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem 

0-2 1 7 8 

3 1 4 5 

4-5 3 4 7 

6 3 0 3 

7 1 1 2 

8-12 8 9 17 

13-15 9 3 12 

16-17 13 7 20 

18 11 5 16 

19-65 107 0 107 

19-60 0 126 126 

> 65 18 0 18 

> 60 0 16 16 

ogółem 175 182 357 
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Statystyka ludności wg płci na koniec 2020 roku (pobyt stały i pobyt czasowy) 

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem 

0-2 225 213 438 

3 82 75 157 

4-5 175 189 364 

6 69 74 143 

7 88 96 184 

8-12 468 454 922 

13-15 290 249 539 

16-17 181 175 356 

18 98 90 188 

19-65 5747 0 5747 

19-60 0 5054 5054 

> 65 1117 0 1117 

> 60 0 2251 2251 

ogółem 8540 8920 17460 
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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 porównano ją z sąsiednimi 

gminami, biorąc pod uwagę zbliżoną liczbę mieszkańców tj. z Gminą Sanok (gmina 

wiejska) i z Gminą Lesko. 

 

Liczba ludności 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 

Gmina Ustrzyki Dolne 17 498 17 396 17 368 17 215 

Gmina Sanok 17 865 17 913 18 020 18 086 

Gmina Lesko 11 467 11 439 11 341 11 319 

 

 
 

Do porównania wybrano następujące wskaźniki: 

 

1. Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą 

 -

 10 000

 20 000

2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok

Liczba ludności

Gmina Ustrzyki Dolne Gmina Sanok Gmina Lesko

Liczba osób prowadzących 

działalność gospodarczą 
2017 rok 2018 rok 2019 rok 

 

2020 rok 

Gmina Ustrzyki Dolne 1 243 1 267  1 346 1 441 

Gmina Sanok 800 823 890  961 

Gmina Lesko 924 958 994  1 040 
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Dla zobrazowania sytuacji gospodarczej ww. gmin poddano analizie miernik liczby 

osób prowadzących działalność gospodarczą w latach 2017-2020, 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 1 243 podmioty, w roku 2018 ilość podmiotów wynosiła 1 267, 

natomiast w roku 2019 ilość podmiotów wzrosła do 1 346. Na koniec 2020 roku liczba 

przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w gminie Ustrzyki Dolne 

wynosiła 1 441. Pomimo trudnej sytuacji w kraju i ograniczenia działalności gospodarczej 

na skutek COVID-19 liczba podmiotów gospodarczych w roku 2020 wzrosła w każdej  

z gmin. Zasadną rekomendacją na przyszłość będzie wzmocnienie działań edukacyjnych 

i promocyjnych zachęcających do zakładania własnych działalności gospodarczych przez 

mieszkańców. 

 

2. Liczba osób bezrobotnych  

 
 

W latach 2015-2020 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 

zmniejszała się liczba osób bez pracy. Natomiast w roku 2020 w każdej z gmin nastąpił 

wzrost liczby osób bezrobotnych. W gminie Ustrzyki Dolne w roku 2020 liczba osób 

0
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bezrobotnych wyniosła 1 002 osoby. Liczba osób bezrobotnych w 2020 roku jest 

porównywalna do ilości osób bezrobotnych w 2017 roku (1 001). 

 

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 gminy z tytułu zatrudnienia. W 2020 roku do budżetu gminy Ustrzyki Dolne 

wpłynęło 11 369 878 zł, tj. o 507 tysięcy więcej niż w roku 2019. W roku 2019 udziały  

w PIT w gminie Ustrzyki Dolne wyniosły 10 862 tysiące. Na tle grupy porównawczej widać 

wyraźnie, iż największe dochody uzyskuje z tego tytułu gmina Ustrzyki Dolne. Natomiast 

dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych gminy Lesko oraz 

gminy Sanok w roku 2020 zmniejszyły się w porównaniu do roku 2019 o kwotę ponad 400 

tysięcy. 

 

4. Wydatki na tle grupy analizowanych miast 

 
 

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

w 2020 roku, w stosunku do roku 2019, zmniejszyły się i nie stanowiły już najwyższych 

wydatków w grupie porównawczej. Niższe wydatki gminy Ustrzyki Dolne związane są  
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z kwotą przeznaczoną na inwestycję w 2020 roku oraz wysokością pozyskanych środków 

na realizację zadań gminy.  

Dofinansowanie zewnętrzne udało się pozyskać na następujące zadania: 

1. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-

2020 na realizację projektu pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci 

Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w wysokości 174 755,00 zł, 

2. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich z Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina dot. 

realizacji projektu pn. „SOS-ratunek – centrum szkoleniowe organizowania  

i prowadzenia transgranicznych akcji ratunkowych” (dział 754) w wysokości 

1 238 094,89 zł, 

3. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 na zakup samochodu strażackiego dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Łodynie w wysokości 245 984,53 zł, 

4. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich z Programu Erasmus+ (dział 801) w wysokości 9 922,77 zł, 

5. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pn. Akademia 

Pozytywnej Komunikacji w wysokości 252 513,27 zł 

6. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pn. Akademia 

Bieszczadzkiego Seniora w wysokości 593 851,00 zł, 

7. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich na realizację projektu pn. Akademia Opiekunów w wysokości 

50 806,00zł, 

8. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dotycząca 

realizacji projektu pn. „Program strategiczny "Błękitny San" - uporządkowanie 

gospodarki ściekowej w aglomeracji Ustrzyki Dolne” (dział 900) w wysokości 

45 668,05zł, 

9. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pn. „Wsparcie 

energetyki rozproszonej w Gminach Bieszczadzkich poprzez instalację systemów 

energii odnawialnej w gospodarstwach domowych OZE” w wysokości  

1 957 561,15 zł, 

10. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich na realizację projektu pn. „Wyposażenie świetlic wiejskich”  

w wysokości 312 541,00 zł, 
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11. środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie realizacji 

inwestycji jednostek sektora finansów publicznych – z Funduszu Dróg 

Samorządowych (dział 600), dotyczące zadania pn. „Przebudowa drogi  

nr 119230R w m-ci Ustrzyki Dolne (ul. Nadgórna)” w wysokości 271 298,00 zł, 

12. środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie realizacji 

inwestycji jednostek sektora finansów publicznych – z Funduszu Dróg 

Samorządowych (dział 600), dotyczące zadania pn. „Przebudowa drogi  

nr 119213R w m-ci Ustrzyki Dolne (ul. Rzeczna)” w wysokości 443 261,00 zł, 

13. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów 

publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  

w wysokości 992 646,00 zł, 

14. środki z dotacji celowych związane z realizacją funduszu sołeckiego w 2020 roku 

w łącznej wysokości 141 199,34 zł, 

15. środki z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 72 900,00 zł dot. programu 

Maluch+, 

16. środki z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 49 500,00 zł dot. programu 

Senior+, 

17. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych 

źródeł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 17 900,00 zł, 

18. środki z dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                                      

i Gospodarki Wodnej na realizacje zadania związanych z usuwaniem azbestu  

w wysokości w kwocie 24 990,00 zł, 

19. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł na 

realizację projektu pn. „Wsparcie energetyki rozproszonej w Gminach 

Bieszczadzkich poprzez instalację systemów energii odnawialnej  

w gospodarstwach domowych OZE” w wysokości 13 280,13 zł, 

20. środki z dotacji celowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 

467 275,04 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa kompleksu 

lekkoatletycznego w Ustrzykach Dolnych - wariant 400 m – treningowy”, 

21. pomoc finansowa z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach 

Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 na realizacje zadania 

pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Ustjanowa Dolna na potrzeby 

tworzenia „Uniwersytetu Samorządności” w wysokości 15000,00 zł, 

22. pomoc finansowa z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach 

Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 na realizacje zadania 

pn. „Budowa wiaty grillowej przy budynku świetlicy w Ustjanowej Dolnej”  

w wysokości 10 000,00 zł. 
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5. Wydatki na inwestycje w grupie analizowanych miast 

 
W roku 2020 gmina Ustrzyki Dolne przeznaczyła na zadania kwotę w wysokości 

8 848 449,02 zł, co stanowi 9,8% wydatków ogółem. Wysokość wydatków inwestycyjnych 

w stosunku do lat ubiegłych roku 2019 i 2018 zmniejszyła się. W roku 2019 wysokość 

wydatków inwestycyjnych wynosiła 21 332 tysiące, natomiast w roku 2018 – 20 438 

tysięcy. W grupie porównawczej Ustrzyki Dolne przeznaczyła o ok. 5,4 miliona złotych 

mniej na inwestycje niż gmina Sanok oraz o ok. 6,2 miliony mniej niż gmina Lesko.  

 

6. Wydatki na Budżet Obywatelski i Młodzieżowy Budżet Obywatelski 

 

Gmina Ustrzyki Dolne w 2015 roku wprowadziła inicjatywę Budżetu 

Obywatelskiego. Pierwsze projekty zostały zrealizowane w 2016 roku. W roku 2020 

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

 

W dniu 23 maja 2019 r. Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych na wniosek Burmistrza 

Ustrzyk Dolnych zdecydowała o ustanowieniu Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.  

Na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok przeznaczona została kwota 

w łącznej wysokości 250 000 zł.  

W ustalonym terminie do dnia 31 lipca 2019 r. zostało złożonych 6 wniosków 

dotyczących Budżetu Obywatelskiego. 

 

Nr  Tytuł projektu  Szacunkowy koszt 

1. Wykonanie chodnika na cmentarzu komunalnym  

w Nowosielcach Kozickich 

98 805,90 

2. Boisko do gier zespołowych 30 000,00 

3. Wzrost aktywności sportowej i rekreacyjnej mieszkańców 

Ustjanowej Dolnej i Górnej poprzez modernizacje stadionu 

piłkarskiego 

100 000,00 

4. Rozbudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego 100 000,00 

5. Elektryka dla podróżnika 58 500,00 

6. Boiska z widownią 99 000,00 
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Powołana Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego dokonała weryfikacji zgłoszonych zadań 

do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. O wyborze zadań do realizacji w drodze 

bezpośredniego głosowania – zdecydowali mieszkańcy. Zwyciężyły zadania z największą 

liczbą oddanych głosów. Zadania z największą liczbą oddanych głosów: 

 

1. Wzrost aktywności sportowej i rekreacyjnej mieszkańców Ustjanowej Dolnej  

i Górnej poprzez modernizację stadionu piłkarskiego – 2 161 głosów. 

2. Wykonanie chodnika na cmentarzu komunalnym w Nowosielcach Kozickich – 1 325 

głosów. 

3. Rozbudowa kompleksu sportowo rekreacyjnego – 1 106 głosów. 

 

Zwycięskie zadania zostały uwzględnione w budżecie Gminy Ustrzyki na rok 2020                              

i w całości zrealizowane. W trakcie roku niezbędne było zwiększenie zakresu rzeczowego 

dwóch zadań. Realizacja zadań wybranych przez mieszkańców w ramach budżetu 

obywatelskiego na 2020 rok zamknęła się kwotą: 

1. Wzrost aktywności sportowej i rekreacyjnej mieszkańców Ustjanowej Dolnej  

i Górnej poprzez modernizację stadionu piłkarskiego – 116 401,05 zł, 

2. Wykonanie chodnika na cmentarzu komunalnym w Nowosielcach Kozickich – 

98 734,56 zł, 

3. Rozbudowa kompleksu sportowo rekreacyjnego w m-ci Hoszów– 52 763,36 zł. 

 

7. Wskaźnik zadłużenia  

 

 
 

Wykres obrazuje wielkość wskaźnika zadłużenia Gminy Ustrzyki Dolne 

w analizowanych latach 2017-2020. Tendencja wzrostu zadłużenia w roku 2020 dotyczy 

Gminy Lesko. Natomiast w Gminie Ustrzyki Dolne oraz Gminie Sanok nastąpił spadek 

zadłużenia w stosunku do 2019 roku.  Spadek zadłużenia związany jest głównie z ilością 

zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminy, w szczególności współfinansowanych 

ze środków zewnętrznych i koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego. Utrzymanie 

właściwej zdolności kredytowej umożliwia wykorzystanie określonych źródeł dochodów 
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np. dotacji z Unii Europejskiej, dotacji z budżetu państwa na realizację zadań 

inwestycyjnych czy dotacji z funduszy celowych które wymagają wkładu własnego.  

 

Na koniec 2020 roku zadłużenie gminy Ustrzyki Dolne wyniosło 19 329 826 zł, co stanowi 

20,4 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem. W stosunku do roku ubiegłego 

zadłużenie gminy zmniejszyło się o kwotę 2 554 274 zł, w roku 2019 zadłużenie gminy 

Ustrzyki Dolne na koniec roku wynosiło 21 884 100 zł (tj. 23,60 % w stosunku do 

wykonanych dochodów ogółem). 

 

III. Sprawozdanie z pracy Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych 

 

Wydział Finansowy 

Zatrudnienie – 12 osób. 

 

Zestawienie zadań wykonywanych przez pracowników wydziału: 

1. Wykonane przelewy bankowe 8 743 

2. Przyjęte wpłaty w kasie 6 681 

3. Rozliczenie opłaty klimatycznej 136 

4. Wystawione PITy dla osób pobierających wynagrodzenie 320 

5. Wydane decyzje w sprawie wymiaru podatków 10 457 

6. Wydane decyzje zmieniające wymiar podatków w trakcie roku 630 

7. Wezwania do złożenia informacji/ deklaracji podatkowych 819 

8. Wydane zaświadczenia (wraz z potwierdzeniem wniosków o zwrot 

podatku akcyzowego) 

1 260 

9. Wysłane upomnienia 1 998 

10. Wystawione tytuły egzekucyjne 316 

11. Postępowania w sprawie udzielenia ulgi z podatkach i opłatach 

lokalnych 

70 

12. Wystawione faktury – m.in. rozliczenia wody w m-ci Ropienka 1 172 

13. Wezwania do opłacenia opłaty parkingowej 1 127 

14. Rozliczone i agregowane deklaracje VAT i JPK  238 

15. Sporządzone oraz sprawdzone i agregowane sprawozdania 963 

16. Zaksięgowane wpłaty indywidualne podatków 13 219 

17. Zaksięgowane wpłaty indywidualne opłaty za gospodarowanie 

odpadami 

14 578 

18. Zaksięgowane wpłaty indywidualne dotyczące opłaty parkingowej 848 

19. Pozycje księgowe dot. wydatków budżetu 12 156 

20. Pozycje księgowe dot. dochodów budżetu 12 557 
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Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego 

 

Zatrudnienie – 8 osób. 

 

Zestawienie zadań wykonywanych przez pracowników wydziału: 

1. Przeprowadzono postępowania sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego – 

zawarto 27 aktów notarialnych, w tym: 

- 7 na sprzedaż lokali mieszkalnych, 

- 13 na sprzedaż nieruchomości w formie przetargu, 

- 7 na sprzedaż gruntów na polepszenie warunków zagospodarowania 

nieruchomości przyległych. 

2. Przygotowano dokumentację formalno prawną i przeprowadzono kilka przetargów 

na sprzedaż nieruchomości komunalnych, które okazały się bezskuteczne ze 

względu na brak chętnych do zakupu. 

3. Nieodpłatnie nabyto w formie aktu notarialnego nieruchomości w Moczarach, 

Ustjanowej Górnej, Jureczkowej, Wojtkowej, Ustjanowej Dolnej, Ustrzykach 

Dolnych (6 aktów notarialnych).  

4. Sporządzono dokumentację formalno prawną celem wystąpienia do Wojewody 

Podkarpackiego o nabycie własności nieruchomości tj. działek przy  

ul. Kolejowej od PKP. S.A. 

5. Przeprowadzono konsultacje społeczne w formie ankiety online w sprawie 

przygotowania projektu uchwały ustalającej „Zasady i warunki sytuowania obiektów 

małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich 

gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych, z jakich mogą 

być wykonane” dla miasta i gminy Ustrzyki Dolne. 

6. Przeprowadzono postępowania z dzierżawy i użyczenia nieruchomości mienia 

komunalnego: 

- zawarto 30 nowych umów dzierżawy 

- zawarto 7 nowych umów użyczenia, 

- rozwiązano 15 umów dzierżawy, 

- sporządzono 132 aneksy do umów dzierżawy, w tym aneksy do umów dzierżawy 

w związku ze zmianą stawki czynszu za grunt pod garażem.  

- wykonano rejestr umów dzierżaw z przeznaczeniem do użytkowania rolnego. 

7. Sporządzono 48 umorzeń czynszu w części za gminne lokale użytkowe bądź 

nieruchomości gruntowe w związku z Covid-19. 

8. Dokonano kontroli wpłat należności z tytułu użytkowania wieczystego, rat za 

sprzedane nieruchomości oraz za dzierżawę. 

9. Wysłano 126 wezwań do zapłaty. 

10. Sporządzono 1302 faktury VAT, dotyczących sprzedaży nieruchomości, dzierżawy, 

opłaty z tytułu wejścia w teren i inne. 

11. Wykonano rozliczenia wpłat w okresach kwartalnych i rozliczenie roczne. 

12. Dokonano zamknięcia rocznego. 
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13. Przygotowano informacje o opłacie za użytkowanie wieczyste gruntów  

w związku ze zmianą właściciela oraz informacje o opłacie i zaświadczenia  

o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności. 

14. Przeprowadzono 81 postępowań administracyjnych dotyczących zatwierdzenia 

podziału nieruchomości. 

15. Przeprowadzono rozgraniczenie nieruchomości. 

16. Nadano 79 numerów porządkowych na budynki. 

17. Wydano zgodę na 32 wejścia w teren, spisano umowę na wejście w teren oraz 

naliczono stosowne opłaty.  

18. Brano udział w pracach terenowych z Geodetami. 

19. Współpracowano z Rzeczoznawcą Majątkowym. 

20. Brano udział w ustalaniu granic nieruchomości przy odnowie ewidencji gruntów 

prowadzonej przez Starostwo Powiatowe. Przy tych pracach sprawdzano stan 

mienia komunalnego. 

21. Dokonano regulacji stanu prawnego nieruchomości mienia komunalnego, 

ujawnionych w księgach wieczystych. 

22. Prowadzono System Informacji Przestrzennej. 

23. Pracowano przy weryfikacji wykazu adresowo – mieszkaniowego z terenu całego 

miasta i gminy dla potrzeb Narodowego Spisu Powszechnego.  

24. Dokonano weryfikacji inwentaryzacji mienia komunalnego. 

25. Przygotowywano projekty uchwał na Sesje Rady Miejskiej. 

26. Brano udział w postępowaniach sądowych związanych z mieniem komunalnym.  

27. Prowadzono postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach: 

- Wszczęte postępowania – 11 szt. 

- Postanowienia o nałożeniu przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko - 6 szt. 

- Zawieszone postępowania do momentu przedłożenia raportu oddziaływania na 

środowisko - 14 szt.  

- Prowadzone oceny oddziaływania na środowisko – 2 szt. 

- Wydane decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach – 7 szt. 

28. Opiniowano zmiany koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej 

i gazu ziemnego. – 1 szt. 

29. Opiniowano zatwierdzenia robót geologicznych - 4 szt. 

30. Opiniowano dodatki do planów ruchu zakładu górniczego – 1 szt. 

31. Prowadzono procedury sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 2 szt. 

32. Jedna zmiana studium została uchwalona przez Radę Miejską.  

33. Prowadzono procedury sporządzania MPZP – 6 szt. 

34. Udostępniono informację o środowisku – 7 szt. 

35. Przyjęto 272 wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz 24 wnioski  

o wydanie decyzji celu publicznego, z czego wydano 212 pozytywnych decyzji  

o warunkach zabudowy oraz 19 decyzji celu publicznego. 
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36. Umorzono 11 wniosków o decyzje o warunki zabudowy, 3 wnioski pozostały bez 

rozpoznania. Wydano 23 decyzje przenoszące warunki oraz 10 decyzji zmieniające 

zapisy. W trakcie 8 postępowań nałożono wykonanie wart informacyjnych 

przedsięwzięcia. 

37. Wydano 579 zaświadczeń z planów zagospodarowania przestrzennego bądź  

o ich braku, informacji o wydanych decyzjach o warunkach zabudowy,  

o przeznaczeniu nieruchomości w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ustrzyki Dolne, w tym wypisy  

z planów zagospodarowania przestrzennego oraz z studium. 

38. Wydano 333 zaświadczenia o strefie rewitalizacji. 

39. Odpowiadano na bieżące zapytania interesantów, a każdego dnia przyjmowano 

strony i udzielano im informacji i wyjaśnień. 

 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 

 

Zatrudnienie – 9 osób. 

 

Zestawienie zadań wykonywanych przez pracowników wydziału: 

 

Gospodarka komunalna: 

 

1. Sporządzono specyfikacje, umowy oraz koordynowano prace niżej wymienionych 

usług: letnie i zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników w mieście i na terenach 

wiejskich, utrzymanie zieleni miejskiej oraz obsadzenie rabat i donic kwiatami, 

odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych, 

2. Przeprowadzono wiosenną i jesienną akcję deratyzacyjną. 

3. Zorganizowano i rozstrzygnięto konkurs na najpiękniej ukwiecony balkon  

i najpiękniej zagospodarowaną i ukwieconą posesję – zwycięzcy otrzymali dyplomy 

i atrakcyjne nagrody. 

4. Opracowano projekty uchwał dotyczących gospodarki komunalnej. 

5. Sporządzono sprawozdania statystyczne w zakresie gospodarki komunalnej  

 oraz utrzymania czystości i porządku w Gminie. 

6. Przyjęto i realizowano: 

− 82 pisma dot. usług wodnych, oceny jakości wody, taryfy, operatu 

wodnoprawnego, analizy ryzyka ujęć wody,   

− 59 pism dot. utrzymania zieleni, infrastruktury komunalnej, zimowego oraz 

letniego utrzymania miasta, 

− 19 pism dot. publicznego transportu zbiorowego oraz przewozu taksówką, 

− 28 pism dot.  opieki nad pomnikami, miejscami pamięci i cmentarzami,  

− 64 pisma dot. współpracy z sołectwami. 
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Ochrona środowiska i rolnictwo: 

 

1. Prowadzono postępowania administracyjne i wydawano 56 decyzji zgodnie  

z ustawą o ochronie przyrody, na usunięcie drzew i krzewów oraz realizowano 135 

zgłoszeń dot. zamiaru usunięcia drzew. 

2. Złożono 44 wnioski do Starosty Bieszczadzkiego o wydanie zezwolenia  

na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki 

Dolne. 

3. Przyjęto i realizowano: 

− 12 zgłoszeń wystąpienia złomów i wywrotów, 

− 13 pism w zakresie administrowania sprawami dot. łowiectwa, 

− 35 pism z zakresu gospodarki leśnej,  

− 72 pisma z zakresu kształtowania podstaw proekologicznych, 

− 18 pism z zakresu informacji o środowisku i jego ochronie,  

− 4 pisma z zakresu ustanawianie form ochrony przyrody, 

− 35 pism z zakresu ochrona zwierząt gospodarskich i domowych, 

− 6 pism z zakresu zwalczanie zakaźnych chorób zwierzęcych, 

− 25 pism dot. współdziałania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 

− 33 pisma dot. nakazu usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich 

składowania lub magazynowania, 

− 26 wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadania polegającego na 

odbiorze, transporcie i utylizacji wyrobów budowlanych zawierających azbest, 

pochodzących z budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Ustrzyki Dolne. 

 

4. Dokonano odbioru i utylizacji wyrobów zawierających azbest oraz foli rolniczych  

i opakowań po nawozach rolniczych. 

5. Wydano 39 decyzji w sprawie wyposażenia nieruchomości w zbiornik 

bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych. 

6. Wydano 2 decyzje w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności  

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości 

ciekłych. 

7. Wpłynęło 481 pism w sprawach dotyczących wyposażenia nieruchomości  

w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych. 

8. Dokonano 261 wezwań w zakresie udokumentowania odprowadzania nieczystości 

ciekłych.  

9. Przeprowadzono 34 postępowania administracyjne w zakresie wyposażenia 

nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub w przydomową oczyszczalnię ścieków 

bytowych. 

10. Skierowano 32 sprawy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  

w celu sprawdzenia zgodności stanu technicznego zbiorników bezodpływowych lub 

przydomowych oczyszczalni z zapisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo 

budowlane.  
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Gospodarka odpadami komunalnymi: 

 

1. Przyjęto i zweryfikowano 1 135 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

2. Wydano 3 decyzje określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, 2 decyzje umarzające postępowanie w sprawie określenia 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

3. Wydano 1 decyzję określającą karę pieniężną za przekazanie po terminie 

sprawozdania składanego przez podmiot zbierający odpady komunalne. 

4. Przyjęto i realizowano 46 pism dot. prawidłowego gospodarowania odpadami 

komunalnymi. 

 

Wydział Inwestycji i Drogownictwa 

 

Zatrudnienie – 10 osób. 

Zestawienie zadań wykonywanych przez pracowników wydziału: 

1. Do wydziału wpłynęło 746 pism. 

2. Prowadzono 522 sprawy. 

3. Przygotowano 17 zgłoszeń budowy w tym 8 dla Karpackiego Stowarzyszenia 

Turystyczno Kulturalnego „Źródła Karpat”. 

4. Uzyskano 4 pozwolenia na budowę. 

5. Uzyskano 3 pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. 

6. Podpisano 32 umowy na roboty budowlane. 

7. Podpisano 8 umów na usługi. 

8. Podpisano 6 umów na dokumentacje projektowe. 

9. Podpisano 1 umowę zlecenie. 

10. Podpisano 1 umowę o dzieło. 

11. Podpisano 33 umowy z zakresu robót i usług drogowych. 

12. Przygotowano 15 przetargów pod względem merytorycznym w tym 1 dla 

Ustrzyckiego Stowarzyszenia Kultury, ul. 29 Listopada 31, 38-700 Ustrzyki Dolne. 

13. Wybudowano oraz uruchomiono 4 nowe punkty poboru energii. 

14. Prowadzono 5 spraw dotyczących dokumentacji projektowych na inwestycje 

liniowe. 

15. Przygotowano dokumenty potrzebne do złożenia wniosków o dofinansowanie dla 

6 inwestycji. 

16. Wydano 4 poświadczenia wykonania zamówienia. 

17. Oszacowano straty powodziowe na 65 drogach, sporządzono 4 protokoły szkód 

powodziowych wraz z załącznikami. 

18. Wydano 116 decyzji administracyjnych w tym; 

1) W zakresie zezwoleń zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę 

zjazdu (Art. 29 – udp) – 20, 

2) Zezwoleń na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń i infrastruktury (Art. 39 

– udp) – 32, 
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3) Zajęć pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, 

utrzymaniem i ochroną dróg, na które wymagane jest zezwolenie zarządcy drogi 

(Art. 40 udp) – 64. 

19. Prowadzono sprawy w zakresie: uzgodnień projektów organizacji ruch, zezwoleń 

na przejazd, bezpieczeństwa w ruchu drogowym - 54 sprawy. 

20. Prowadzono sprawy związane z: 

1) zaliczeniem dróg do kategorii dróg publicznych – 1, 

2) wyłączeniem dróg ze statusu dróg publicznych – 6, 

21. Prowadzono sprawy związane z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania: 

1) wydano – 30 abonamentów, 

2) rozpatrzono 104 sprawy związane z wezwaniami do uiszczenia opłaty 

dodatkowej, 

3) wprowadzono procedury w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/324/16 Rady 

Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania 

– w zakresie poszerzenia SPP o ul. Bełską, 

4) Prowadzono bieżące sprawy związane z prawidłowym funkcjonowaniem 

parkomatów w zakresie zakupu części zamiennych, papieru do parkomatów itp. 

z firmą City Parking Group. 

22. Prowadzono sprawy związane z wprowadzeniem zasad parkowania pojazdów na 

urządzonych parkingach i terenach przeznaczonych na cele parkingowe – przy ul. 

Korczaka, Nadbrzeżnej i Wyzwolenia: 

1) wprowadzono procedury związane z nabyciem kart parkingowych, 

2) oznakowaniem parkingów. 

23. Prowadzono sprawy związane z zakupem i montażem 3 szt. wiat przystankowych 

dla miejscowości Liskowate, Brzegi Dolne i Bandrów Narodowy. 

24. Prowadzono sprawy związane z zakupem i montażem 6 szt. parkomatów – 2 szt. 

dla SPP – ul. Bełska i 4 szt. do montażu na parkingach płatnych. 

25. Rozpatrzono 143 sprawy projektów decyzji o warunkach zabudowy w zakresie dot. 

opinii lokalizacji inwestycji przyległej do pasa drogowego oraz dostępu do drogi 

publicznej. 

26. Sporządzono rozliczenie końcowe zadania pn. „Podniesienie atrakcyjności 

gospodarczej i inwestycyjnej gminy Ustrzyki Dolne poprzez przebudowę i budowę 

dróg w miejscowości Ustjanowa Górna” z wykorzystania dofinansowania 

otrzymanego w 2019 roku z Funduszu Dróg Samorządowych. 

27. Sporządzono rozliczenie końcowe zadania pn. Zwiększenie dostępności do 

centrów miejskich na terenie gminy Ustrzyki Dolne – budowa i przebudowa drogi 

gminnej nr 118333R w miejscowości Stańkowa” z wykorzystania dofinansowania 

otrzymanego w 2019 roku z Funduszu Dróg Samorządowych. 

28. Przygotowano wniosek w sprawie realizacji w 2021 roku – Etapu I tj. budowy 

chodnika od km 5+654 do km 5+735 wraz z budową zatoki w c. drogi wojewódzkiej 

w m. Hoszów oraz prowadzono korespondencje w tej sprawie. 

29. Opracowano Plan postępowań na rok 2020. 

30. Przygotowano i złożono sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych 

za rok 2019. 
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31. Przeprowadzono łącznie 27 postępowań przetargowych na dostawy, usługi i roboty 

budowlane. 

32. Wykonanie archiwizacji 46 postępowań przetargowych i oddanie do Zakładowej 

Składnicy Akt. 

33. Udzielono 3 odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. 

34. Dokonano zakupu i wdrożenia Platformy Zakupowej. 

35. Przygotowanie dokumentacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego dla 2 

spraw. 

 

Wydział Organizacyjny 

 

Wydział Organizacyjny zajmował się zapewnieniem sprawnej organizacji pracy  

i funkcjonowania tut. Urzędu, zapewniając potrzebne materiały biurowe, środki czystości  

i wydawnictwa fachowe.  

W wydziale Organizacyjnym zatrudnionych jest 18 osób wraz z obsługą urzędu  

i świetlic wiejskich, co w przeliczeniu na etaty daje 13,2 etatów, w tym urzędnicy – 10 osób.  

Zestawienie zadań wykonywanych przez pracowników wydziału: 

1. Na koniec 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych zatrudnionych 

było 90 osób dla których prowadzono teczki akt osobowych i 18 teczek kierowników 

gminnych jednostek organizacyjnych. 

2. W ramach współpracy z PUP w 2020 roku Urząd Miejski zawarł siedem umów  

o zorganizowanie stażu, dwie umowy o organizowanie prac interwencyjnych oraz 

jedną umowę o organizowanie robót publicznych. 

3. Zgodnie z art. 11 ust.1 ustawy o pracownikach samorządowych oraz Zarządzeniem 

nr 5/IV/19 z dnia 8 kwietnia 2019 r. w 2020 roku przeprowadzono 6 konkursów na 

wolne stanowiska urzędnicze z czego 1 został nierozstrzygnięty z powodu braku 

zgłoszeń kandydatów. 

4. W 2020 roku do odbycia służby przygotowawczej skierowano 5 osób, 4 osoby 

złożyły egzamin z wynikiem pozytywnym, jedna osoba złoży egzamin  

w pierwszym kwartale 2021 roku.  

5. Wydano 168 skierowań na badania lekarskie i psychologiczne dla pracowników 

Urzędu, Dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz strażaków Ochotniczych 

Straży Pożarnych. 

6. Przygotowano 336 pism dotyczących zmian w warunkach zatrudnienia  

tj.: zmiany uposażenia, dodatki specjalne, dodatki stażowe i 120 pism związanych 

z obsługą zatrudnienia tj. umowy o pracę, zmiany warunków zatrudnienia, wnioski 

do PUP i inne. 

7. Rozliczano czas pracy dla wszystkich pracowników Urzędu i Kierowników 

Gminnych Jednostek Organizacyjnych. 

8. Wydano 35 świadectw pracy, 29 zaświadczeń dot. zatrudnienia, 55 upoważnień  

i pełnomocnictw dla pracowników urzędu, dyrektorów szkół i dyrektorów jednostek 

organizacyjnych gminy oraz 13 opinii po zakończonym stażu. 

9. Wydział Organizacyjny zajmował się współorganizacją zawodów sportowych na 

terenie Gminy Ustrzyki Dolne. 
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10. Pracownicy Wydziału w 2020 roku zajmowali się również organizacja wyborów 

Prezydenckich 

11. Udzielono odpowiedzi na 10 wniosków o udostępnienie informacji publicznej. 

 

Wydział Spraw Społecznych 

 

Zatrudnienie – 4 osoby. 

 

Zestawienie zadań wykonywanych przez pracowników wydziału: 

1. Wydano 530 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego. 

2. Wydano 24 decyzje o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego. 

3. Wydano 48 decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego. 

4. Zawarto 14 umów najmu lokali mieszkalnych. 

5. Dokonano 6 zamian lokali mieszkalnych. 

6. Sporządzono 4 pisma dotyczące utrzymania zasobów mieszkaniowych gminy 

Ustrzyki Dolne. 

7. Sporządzono listę osób zakwalifikowanych do najmu lokali, na której znalazło się 

51 osób. 

8. Sporządzono listę osób zakwalifikowanych do zamiany lokali, na której znalazły się 

43 osoby. 

9. Przyjęto 808 wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej. 

10. Wydano 1 jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. 

11. Wydano 18 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych poza miejscem 

sprzedaży. 

12. Wydano 14 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży. 

13. Wydano 11 decyzji o wygaszeniu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

14. Dokonano zameldowania i wymeldowania 747 osób w tym: 

• 106 osób spoza terenu gminy, 

• 130 cudzoziemców. 

15. Wydano 16 decyzji administracyjnych o wymeldowanie. 

16. Nadano 80 numerów PESEL (dzieciom urodzonym za granicą i cudzoziemcom). 

17. Wydano 714 zaświadczeń o udostępnienie danych w tym: 

• 291 osobom prawnym (2 zaświadczenia odpłatne, 289 zaświadczeń 

bezpłatnych) 

• 423 osobom fizycznym. 

18. Dokonano 174 czynności w programie SELWIN dotyczące aktualizacji danych w 

rejestrze mieszkańców. 

19. Dokonano wymeldowania 28 osób na pobyt stały za granicę (Austria, Belgia, 

Holandia, Irlandia, Niemcy, Wielka Brytania). 

20. Przygotowano dwukrotnie spis wyborców w związku z przeprowadzeniem wyborów 

prezydenckich. 

21. W związku z przeprowadzeniem wyborów dokonano następujących czynności: 

• dopisano do spisu 521 wyborców, 
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• skreślono ze spisu 612 wyborców, 

• wysłano do mieszkańców 109 pakietów wyborczych, 

• wydano 9 pełnomocnictw do głosowania, 

• wydano 253 zaświadczenia do głosowania. 

22. Przyjęto 783 wnioski o wydanie dowodu osobistego. 

23. Wydano 742 dowody osobiste. 

 

Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych 

 

Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach 

Dolnych zajmuje się w szczególności szukaniem możliwości finansowania zadań  

z programów pomocowych krajowych i zagranicznych, przygotowywaniem dokumentów 

aplikacyjnych oraz realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych ze źródeł 

zewnętrznych. W roku 2020 w wydziale zatrudnione były 4 osoby. W trakcie roku 

obsługiwano dokumentację dla 49 zadań z ramienia Gminy Ustrzyki Dolne oraz 7 zadań 

wynikających ze współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Łącznie w skali 2020 roku: 

1. przyjęto informację o negatywnej ocenie 10 aplikacji (w tym jedna nierozpatrzona ze 

względu na epidemię koronawirusa covid - 19), 

2. zakończono realizację 14 zadań: 

1) Senior + – moduł I. Adaptacja pomieszczeń budynku użyteczności publicznej na 

potrzeby utworzenia Dziennego domu Senior +. Kwota wniosku – 400 000,82 zł, 

kwota dofinansowania – 300 000,00 zł., źródło finansowania – Ministerstwo 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wieloletni Program Senior +, 

2) Wsparcie energetyki rozproszonej w Gminach Bieszczadzkich poprzez instalację 

systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych. Kwota wniosku – 

14 628 953,04 zł, kwota dofinansowania – 9 214 372,30 zł., źródło finansowania – 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 

3) Zakup pojazdu specjalnego ochrony przeciwpożarowej dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej z terenu Gminy Ustrzyki Dolne. Kwota wniosku –  

390 999,20 zł, kwota dofinansowania – 249 965,77 zł., źródło finansowania – 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 

4) Podniesienie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej Gminy Ustrzyki Dolne 

poprzez przebudowę i budowę dróg w miejscowości Ustjanowa Górna. Kwota 

wniosku – 3 300 125,96 zł, kwota dofinansowania – 1 650 062,00 zł., źródło 

finansowania – Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na 

lata 2016 – 2019, 

5) Zwiększenie dostępności do centrów miejskich na terenie Gminy Ustrzyki Dolne – 

budowa i przebudowa drogi gminnej nr 118333R w miejscowości Stańkowa. Kwota 

wniosku – 1 595 052,29 zł, kwota dofinansowania – 797 526,00 zł., źródło 

finansowania – Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na 

lata 2016 – 2019, 
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6) Wif4EU. Kwota wniosku – 15 000 euro, kwota dofinansowania – 15 000,00 euro, 

źródło finansowania – Komisja Europejska, 

7) Budowa i przebudowa treningowych obiektów lekkoatletycznych na stadionie 

miejskim w Ustrzykach Dolnych. Kwota wniosku – 2 008 162,00 zł, kwota 

dofinansowania – 1 004 081,00 zł., źródło finansowania – Ministerstwo Sportu  

i Turystyki, Program rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej 2018, 

8) Zdalna szkoła. Kwota wniosku – 68 050,00 zł, kwota dofinansowania –  

68 050,00 zł., źródło finansowania – Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-

2020, 

9) Zdalna szkoła +. Kwota wniosku – 104 755,00 zł, kwota dofinansowania – 

104 755,00 zł., źródło finansowania – Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-

2020, 

10) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łobozew Dolny. Kwota wniosku – 

1 353 426,54 zł, kwota dofinansowania – 676 732,00 zł., źródło finansowania – 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Europejski Fundusz 

Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

11) Akademia Samorządności – etap II. Kwota wniosku – 20 000,00 zł, kwota 

dofinansowania – 15 000,00 zł., źródło finansowania – Podkarpacki Program 

Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020, 

12) Budowa wiaty grillowej przy budynku świetlicy wiejskiej w Ustjanowej Dolnej. Kwota 

wniosku – 25 000,00 zł, kwota dofinansowania – 15 000,00 zł., źródło finansowania 

– Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020, 

13) Dzieci tańca - festiwal dla roztańczonych. Kwota wniosku – 19 980,00 zł, kwota 

dofinansowania – 19 980,00 zł., źródło finansowania – Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014 – 2020, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich (wniosek złożony przez Ustrzyckie Stowarzyszenie Kultury), 

14) Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w Gminie 

Ustrzyki Dolne poprzez budowę skateparku. Kwota wniosku – 199 991,00 zł, kwota 

dofinansowania – 199 991,00 zł., źródło finansowania – Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Europejski Fundusz Rolny na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich (wniosek złożony przez Ustrzyckie Stowarzyszenie 

Kultury). 

3. realizowano 8 zadań: 

1) SOS-ratunek – centrum szkoleniowe organizowania i prowadzenia 

transgranicznych akcji ratunkowych. Kwota wniosku – 2 498 980,10 euro, kwota 

dofinansowania – 2 493 794,00 euro, źródło finansowania – Program Współpracy 

Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2014- 2020, 

2) Akademia Bieszczadzkiego Seniora. Kwota wniosku – 3 228 792,91 zł, kwota 

dofinansowania – 2 744 473,97 zł, źródło finansowania – Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Europejski Fundusz 

Społeczny (wniosek złożony przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Ustrzykach Dolnych), 

3) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Ustrzyki Dolne. Kwota 

wniosku – 3 999 976,09 zł, kwota dofinansowania – 3 399 979,68 zł, źródło 
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finansowania – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na 

lata 2014-2020, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 

4) Maluch+ moduł II. Kwota wniosku – 80 062,20 zł, kwota dofinansowania – 

80 062,20 zł, źródło finansowania – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 

Program Wieloletni Maluch +, 

5) Senior + – moduł II. Kwota wniosku – 193 850,26 zł, kwota dofinansowania – 49 

500,00 zł., źródło finansowania – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 

Wieloletni Program Senior +, 

6) Budowa pasywnego segmentu B budynku Urzędu Miejskiego w Ustrzykach 

Dolnych. Kwota wniosku – 5 281 183,02 zł, kwota dofinansowania – 2 576 225,97 

zł., źródło finansowania – Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 

7) Ścieżki współpracy. Akademia opiekunów. Kwota wniosku – 72 580,00 zł, kwota 

dofinansowania – 72 580,00 zł., źródło finansowania – Program Operacyjny 

Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, 

8) Zadania inwestycyjne różne. Wartość całkowita inwestycji – 1 003 736,64zł, kwota 

dofinansowania – 992 646,00 zł., źródło finansowania – Rządowy Fundusz 

Inwestycji Lokalnych - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 

4. oczekiwano na ocenę 16 złożonych aplikacji: 

1) Ochrona atmosfery poprzez termomodernizację budynku użyteczności publicznej 

/3 wnioski/, źródło finansowania – WFOŚiGW, Zadania inwestycyjne z ochrony 

atmosfery. 

2) Przebudowa dróg gminnych /2 wnioski/, źródło finansowania – Ministerstwo 

Infrastruktury, Fundusz Dróg Samorządowych, 

3) Poprawa efektywności energetycznej obiektów edukacyjnych na terenie Gminy 

Ustrzyki Dolne, źródło finansowania – NFOŚiGW, Program Środowisko, Energia  

i Zmiany Klimatu, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

2014-2021, 

4)  Bieszczadzka geotermia dla zrównoważonego rozwoju energetycznego - etap I – 

odwiert badawczy, źródło finansowania – NFOŚiGW, Program Udostępnianie wód 

termalnych w Polsce, 

5) Maluch+ moduł II, źródło finansowania – Minister Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej, Program Wieloletni Maluch +, 

6) Bieszczadzka Kuźnia Talentów – remont i wyposażenie Samorządowej Szkoły 

Muzycznej I Stopnia w Ustrzykach Dolnych, źródło finansowania - Program 

Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego, Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa 

Narodowego i Sportu, 

7) Bieszczadzka Fabryka Kultury - budowa świetlicy wiejskiej w Dźwiniaczu Dolnym - 

etap III, źródło finansowania - Program Infrastruktura Kultury, Ministerstwo Kultury, 

Dziedzictwa Narodowego i Sportu, 

8) Przebudowa budynku magazynowo - gospodarczego Ustrzyckiego Domu Kultury 

ze zmianą sposobu użytkowania, źródło finansowania - Program Infrastruktura 

Domów Kultury, Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego  

i Sportu, 
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9) Bieszczadzki Festiwal Książki, źródło finansowania - Program Promocja 

Czytelnictwa, Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (wniosek 

złożony przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną im. prof. E. Wanieka  

w Ustrzykach Dolnych), 

10) Matematyka – lubię to!, źródło finansowania – Fundacja MBank (wniosek złożony 

przez Szkołę Podstawowa w Ustjanowej), 

11) Budowa sieci wodociągowej /2 wnioski/, źródło finansowania - Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Europejski Fundusz Rolny na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich (jeden wniosek złożony przez Gospodarkę 

Odpadami Ustrzyki Dolne SP. z o. o.), 

12) Mały ogród - wielki plan!, źródło finansowania – Fundusz Naturalnej Energii – GAZ 

– SYSTEM S.A., 

13) Wniosek o uzyskanie środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 dla JST  

/4 wnioski/, źródło finansowania – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, 

14) Ustrzycka Rozeta – pieszo i z kijkami - tworzenie funkcjonalnej sieci szlaków 

turystyki pieszej oraz Nordic Walking w Gminie Ustrzyki Dolne, źródło finansowania 

– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Europejski Fundusz 

Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (wniosek złożony przez Karpackie 

Stowarzyszenie Turystyczno – Kulturalne „Źródła Karpat”), 

15) BE – Tourist – Wykorzystanie narzędzi teleinformatycznych do zachowania  

i promowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, źródło finansowania – 

Interreg Polska – Słowacja na lata 2014-2020 (wniosek złożony przez Karpackie 

Stowarzyszenie Turystyczno – Kulturalne „Źródła Karpat”), 

16) Bieszczadzki Festiwal Twórczości Scenicznej, Program Teatr, Ministerstwo Kultury, 

Dziedzictwa Narodowego i Sport (wniosek złożony przez Ustrzyckie 

Stowarzyszenie Kultury). 

 

Stanowisko ds. Wojskowych 

 

Zestawienie zadań wykonywanych na stanowisku: 

1. Przygotowano i przeprowadzono Kwalifikację wojskową poborowych rocznik 2001  

z terenu miasta i gminy Ustrzyki Dolne.  

2. Uaktualniono dokumentację Akcji Kurierskiej zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od 

Wojewody Podkarpackiego i Wojskowej Komendy Uzupełnień. 

3. Przystąpiono do realizacji rejestracji poborowych mężczyzn i kobiet urodzonych  

w roku 2002- są to przyszli poborowi na rok 2021. 

4. Na bieżąco wypożyczano i udostępniano akta z zakładowego archiwum. 

5. Dokonano segregacji dokumentów wydziałami i przeniesiono część do nowego 

pomieszczenia po magazynie OC. 

6. Przyjęto około 24 metrów bieżących dokumentacji wytworzonej w UM. 

7. Wydano do Archiwum w Rzeszowie na wniosek Komisarza wyborczego dokumenty  

z lokali wyborczych – Wybory prezydenta. 

8. Rozliczono dokumentację wyborczą z pełnomocnikiem wyborczym. 
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9. Ponadto wykonywano inne czynności zlecone przez przełożonych. 

10. Udostępniono z zakładowego archiwum 896 dokumentów. 

 

Stanowisko ds. Obrony Cywilnej 

 

Na podstawie Wytycznych Wojewody Podkarpackiego z dnia 29 listopada 2019 r. 

do działalności w dziedzinie obrony cywilnej na 2020 r. Burmistrz – Szef Obrony Cywilnej 

Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne ustalił główne zadania obrony cywilnej i reagowania 

kryzysowego do realizacji w 2020 roku w mieście i gminie Ustrzyki Dolne. Na podstawie 

Wytycznych Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie realizacji 

zadań pozamilitarnych przygotowań obronnych w 2020 roku Burmistrz Ustrzyk Dolnych 

ustalił zadania obronne do realizacji w 2020 roku. 

 

Realizując zadania w 2020 r. w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych 

w gminie Ustrzyki Dolne dążono do stworzenia warunków zapewniających współdziałanie 

wszystkich elementów wspierających proces wypracowania decyzji, do których należą 

organy opiniodawczo-doradcze, sztabowe oraz w miarę potrzeb zespoły właściwe 

w zakresie identyfikacji i oceny zagrożeń. Działania kierunkowano na doskonalenie kadry 

kierowniczej i zespołów zadaniowych (grup operacyjnych), wchodzących w skład 

stanowiska kierowania do działania w sytuacji wystąpienia zewnętrznego zagrożenia 

bezpieczeństwa. W ramach wsparcia dla 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej w 

Rzeszowie, Komendy Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych oraz Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych nałożone zostały na 

wniosek świadczenia rzeczowe na podmioty działające w gminie Ustrzyki Dolne. 

Kontynuowane są działania i przedsięwzięcia wykonywane w ramach powszechnego 

obowiązku obrony, ukierunkowane na doskonalenie pozamilitarnych przygotowań 

obronnych w czasie pokoju w zakresie organizacyjno–planistycznym, a w tym: 

- aktualizowano Plan Operacyjny Funkcjonowania Gminy Ustrzyki Dolne w warunkach 

zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny; 

- pracowano nad udoskonaleniem procesu uruchamiania i wykonywania przedsięwzięć 

wynikających z planowania operacyjnego, w tym związanych z uruchamianiem 

systemu stałych dyżurów; 

- zaktualizowano strukturę stałego dyżuru oraz dokumentację stałego dyżuru; 

- zaktualizowano plan przygotowań podmiotów leczniczych do działania w czasie 

wystąpienia zagrożenia państwa kryzysem lub wojną; 

- zaktualizowano plan zastępczych miejsc szpitalnych; 

- zaktualizowano dokumentację stanowiska kierowania; 

- zaktualizowano dokumentację PK HNS; 

- stosownie do wniosków, wydawane były decyzje na świadczenia osobiste i rzeczowe 

na rzecz obronności RP; 

- na bieżąco aktualizowana jest dokumentacja dotycząca świadczeń na rzecz 

obronności, zgodnie z ustaleniami wynikającymi z rozporządzeń Rady Ministrów; 

- prowadzono szkolenia obronne zgodnie z Planem szkolenia obronnego Gminy 

Ustrzyki Dolne na 2020 rok; 
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- w roku 2020 Gmina Ustrzyki Dolne nie była organizatorem ćwiczeń obronnych; 

- zrealizowano zamierzenia ujęte w planie szkolenia obronnego; 

- nadzorowano prawidłowości wydatkowania środków finansowych przeznaczonych  

na realizację przedsięwzięć pozamilitarnych przygotowań obronnych z działu 752 

(obrona narodowa) i działu 750 (administracja publiczna); 

 

W zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej m.in.: 

- Wydano Wytyczne Burmistrza Ustrzyk Dolnych - Szefa Obrony Cywilnej Miasta 

i Gminy Ustrzyki Dolne z dn. 28.02.2020 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń 

i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony 

cywilnej w Mieście i Gminie Ustrzyki Dolne w 2020 roku wraz z planem działania  

w zakresie obrony cywilnej Gminy Ustrzyki Dolne w 2020 roku;  

- Uczestniczono w pracach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

i Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

- Organizowano działania zmierzające do zmniejszenia skutków gwałtownych 

podtopień w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec, lipiec. Koordynowano dowóz piachu 

i worków na miejsca prowadzenia działań ratowniczych. Organizowano transport, 

terminowy zakup worków na piasek i zabezpieczenie w piach. Koordynowano 

działania z KPPSP i OSP. 

- Współorganizowano działania zmierzające do podniesienia poziomu bezpieczeństwa 

epidemiologicznego ze względu na pandemię Covid-19. Organizowano miejsca do 

odbywania kwarantanny dla osób wracających z zagranicy. Współorganizowano 

i brano udział w posiedzeniach Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz 

Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.  

- Uczestniczono na terenie gminy Ustrzyki Dolne w działaniach związanych 

z zabezpieczeniem mieszkańców w wodę.  

 

W zakresie nadzorowania działań OSP: 

Wykonano i przesłano do jednostek OSP dokumenty konieczne do przeprowadzenia 

zebrań sprawozdawczych OSP, podjęto działania w celu organizacji (wykonano 

dokumentację, zakupiono nagrody, przygotowano dyplomy dla uczestników) Turnieju 

Wiedzy Pożarniczej (turniej został odwołany ze względu na pandemię Covid-19), 

posiedzeń gminnych OSP, zakupów sprzętu dla jednostek OSP, rozdziału medali 

i odznaczeń. Nadzorowano gospodarkę paliwami dla OSP (aktualizacja zarządzenia 

w sprawie norm eksploatacyjnych oraz zasad rozliczania zużycia paliw ciekłych przez 

pojazdy i urządzenia silnikowe eksploatowane przez jednostki Ochotniczych Straży 

Pożarnych w gminie Ustrzyki Dolne; wypisywanie i rozliczanie kart drogowych i kart pracy 

sprzętu silnikowego). 

 

 

Urząd Stanu Cywilnego 

Zatrudnienie – 2 osoby. 

 

Zestawienie zadań wykonywanych przez pracowników wydziału: 
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1. Liczba sporządzonych aktów: 

- urodzeń – 52, 

- małżeństw – 80, 

- zgonów – 173. 

2. Wydano 2299 odpisów aktów stanu cywilnego (skrócone, zupełne i wielojęzyczne). 

3. Przyjęto 24 uznania ojcostwa. 

4. Wydano 1 zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą. 

5. Wydano 7 decyzji administracyjnych w sprawie zmiany imienia i nazwiska  

(2 zmiany imion i 5 zmian nazwiska). 

6. Udzielono 2 zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca. 

7. Wydano 3 zaświadczenia o stanie cywilnym. 

8. Wystawiono 3 wielojęzyczne formularze standardowe będące tłumaczeniem do 

wydanych polskich odpisów aktów stan cywilnego.  

9. Wydano 34 zaświadczenia do zawarcia małżeństwa konkordatowego. 

10. Udzielono 47 ślubów cywilnych, w tym 16 poza Urzędem Stanu Cywilnego, z czego 

14 udzielono na Holicy w ramach projektu „Powiedz TAK w Bieszczadach”.  

11. Zarejestrowano 30 ślubów konkordatowych. 

12. Usunięto 226 niezgodności w bazie PESEL. 

13. Dokonano 35 transkrypcji zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskiego rejestru 

stanu cywilnego: 

- aktów urodzeń – 28, 

- aktów małżeństw – 3, 

- aktów zgonu – 4. 

14. Sprostowano 9 aktów stanu cywilnego i uzupełniono 29 aktów stanu cywilnego. 

15. Naniesiono 994 przypiski do aktu stanu cywilnego. 

16. Dodano 142 wzmianki dodatkowe do aktu stanu cywilnego.  

17. Przeniesiono 2091 aktów stanu cywilnego z księgi papierowej do elektronicznej Bazy 

Usług Stanu Cywilnego. 

18. Dokonywano aktualizacji bazy PESEL. 

19. Załatwiono 1311 wniosków o wydanie aktów, o poszukiwanie aktów przodków, 

krewnych - korespondencja krajowa i zagraniczna. 

20. Załatwiono 46 korespondencji w sprawie przesłania protokołów uznania ojcostwa, 

wydania kserokopii z akt zbiorowych, wyjaśnień nt. zapisów w aktach stanu cywilnego. 

21. Udzielono 2 odpowiedzi do Straży Granicznej o małżeństwach zawartych przez 

obywateli polskich z cudzoziemcami za okres półroczny. 

22. Sporządzono 30 wniosków o nadanie „Medalu za długoletnie pożycie małżeńskie” 

oraz 60 zapytań o udzielenie informacji o karalności osób.  

23. Prowadzono korespondencję e-mailową dotyczącą zapytań w sprawie ślubów 

plenerowych na szczycie Holicy, w miejscowości Ustjanowa Górna, w ramach projektu 

„Powiedz TAK w Bieszczadach”. 

 

IV. Informacje inwestycyjne i finansowe 
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4.1 Wykonanie budżetu Gminy Ustrzyki Dolne 

 

Budżet Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020 został uchwalony przez Radę Miejską                               

w Ustrzykach Dolnych 9 stycznia 2020 roku uchwałą Nr XX/276/20. Po stronie dochodów 

zaplanowano kwotę 90 170 000,00 zł, po stronie wydatków kwotę 93 770 000,00 zł, 

ustalając tym samym deficyt w wysokości 3 600 000,00 zł.  Budżet gminy na przestrzeni 

2020 roku zmienił się w stosunku do planowanego w uchwale budżetowej w sposób 

następujący: 

- planowane dochody budżetu zwiększyły się o kwotę 9 610 409,93 zł, 

- planowane wydatki budżetu zwiększyły się o kwotę 9 871 409,93 zł, 

- planowany deficyt zwiększył się o kwotę 261 000,00 zł. 

 Na planowaną kwotę dochodów budżetu 99 780 409,93 zł, zrealizowano kwotę  

w wysokości 94 820 012,59 zł, co stanowi 95 % planu rocznego.  Realizacja wydatków  

w roku 2020 przebiegała zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych  

w sprawie budżetu gminy. Z ogólnej kwoty planowanych wydatków 103 641 409,93 zł 

zrealizowano 90 146 115,10 zł, co stanowi 87 % planu rocznego. 

 

BUDŻET W LATACH 2018-2020 

 

WYKONANIE BUDŻETU 

GMINY 
2018 rok 2019 rok 2020 rok 

DOCHODY     81 478 569,32         92 736 784,63         94 820 012,59     

Dochody bieżące     74 118 790,66         81 047 968,27         85 674 820,56     

Dochody majątkowe, w 

tym: 
      7 359 778,66         11 688 816,36           9 145 192,03     

ze sprzedaży majątku       1 274 039,90              694 780,08           3 270 415,14     

WYDATKI     88 738 781,47         98 954 418,68         90 146 115,10     

Wydatki bieżące     68 300 191,21         77 622 225,52         81 297 666,08     

Wydatki majątkowe     20 438 590,26         21 332 193,16           8 848 449,02     

WYNIK (nadwyżka/deficyt) -    7 260 212,15     -    6 217 634,05           4 673 897,49     

Dochody bieżące - Wydatki 

bieżące       5 818 599,45           3 425 742,75           4 377 154,48     
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Budżet 2020 roku został zaplanowany z deficytem w wysokości 3 861 000,00 zł, 

natomiast zakończył się nadwyżką w wysokości 4 673 897,49 zł, co jest wynikiem m.in. 

niewykonania w całości planowanych wydatków inwestycyjnych oraz oszczędnym 

wydatkowaniem środków przeznaczonych na zadania bieżące.  

 

Poniższa tabela przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Ustrzyki Dolne. 

STRUKTURA DOCHODÓW 2018 rok 2019 rok 2020 rok 

DOCHODY 81 478 569,32 92 736 784,63 94 820 012,59 

Dochody bieżące, w tym: 74 118 790,66 81 047 968,27 85 674 820,56 

dochody z tytułu udziału PIT 9 822 020,00 10 862 019,00 11 369 878,00 

dochody z tytułu udziału CIT 388 277,34 321 040,09 562 830,75 

pozostałe dochody bieżące,  

w tym: 
18 473 128,40 18 943 833,48 19 827 048,48 

z podatku od nieruchomości 9 452 201,34 8 557 442,95 7 555 553,29 

z subwencji ogólnej 22 973 485,00 24 994 072,00 24 366 979,00 

z tytułu dotacji i środków na cele 

bieżące 
22 461 879,92 25 927 003,70 29 548 084,33 

Dochody majątkowe, w tym: 7 359 778,66 11 688 816,36 9 145 192,03 

ze sprzedaży majątku 1 274 039,90 694 780,08 3 270 415,14 

z tytułu dotacji oraz środków na 

inwestycje 
6 038 479,89 10 896 472,97 5 782 661,53 

 

Najwyższa pozycje w budżecie gminy w roku 2020 stanowiły dochody z tytułu dotacji  

i środków na cele bieżące w wysokości 29 548 084,33 zł tj. 31% dochodów ogółem. Drugą 

pod względem wielkości pozycje w strukturze dochodów stanowiły subwencje w łącznej 

wysokości 24 366 979,00 tj. 26% dochodów ogółem. Pozostałe dochody bieżące (w tym 

podatki i opłaty) w strukturze dochodów gminy w 2020 roku wyniosły 19 827 048,48 zł  

tj. 21%. Kolejne pod względem wielkości źródła dochodów budżetu to: 

- dochody z tytułu udziału w PIT w wysokości 11 369 878,00 zł (12% budżetu), 

 -
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- dotacje oraz środki na inwestycję w wysokości 5 782 661,53 zł (6% budżetu). 

Najniższą grupę dochodów stanowią: 

- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 3 270 415,15 zł, tj. 3% dochodów ogółem, 

- dochody z tytułu udziału w CIT w wysokości 562 830,75 zł tj. 0,6% dochodów ogółem. 

 

Struktura wydatków budżetu gminy Ustrzyki Dolne wg działów klasyfikacji 

budżetowej w rok 2020 przedstawiała się w sposób następujący: 

Struktura wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej Kwota % 

Rodzina 24 985 525,27 27,7 

Oświata i wychowanie 24 527 394,33 27,2 

Administracja publiczna 7 577 945,52 8,4 

Pomoc społeczna 7 557 343,32 8,4 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 834 333,81 7,6 

Gospodarka mieszkaniowa 2 979 736,01 3,3 

Transport i łączność 3 977 959,06 4,4 

Kultura fizyczna 3 561 541,46 4,0 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 455 436,57 2,7 

Edukacyjna opieka wychowawcza 1 175 794,92 1,3 

Wytwarzanie i zaopatrywania w energię elekt, gaz, wodę 1 044 329,33 1,2 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar. 851 204,76 0,9 

Działalność usługowa 609 706,17 0,7 

0chrona zdrowia 482 496,00 0,5 

Rolnictwo i łowiectwo 391 148,27 0,4 

Obsługa długu publicznego 357 711,72 0,4 

Turystyka 349 486,12 0,4 

Urzędy naczelnych organów władzy pań., kontroli i ochr. 

prawa 
191 319,84 0,2 

Przetwórstwo przemysłowe 101 000,00 0,1 

Leśnictwo 95 861,81 0,1 

Informatyka 29 741,40 0,0 

Handel 9 099,41 0,0 

Ogółem 90 146 115,10 100,0 

 

Budżet gminy Ustrzyki Dolne po stronie wydatkowej został wykonany  

w wysokości 90 146 115,10 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 32 542 868,59 zł tj. 36% wydatków 

ogółem. Dla porównania: 

- w roku 2019 wydatki w/w działach wyniosły 28 301 876,98 zł, co stanowiło 29% budżetu  

- w roku 2018 wydatki w/w działach wyniosły 24 687 926,35 zł, co stanowiło 28% budżetu. 

Następną znaczącą pozycje w budżecie zajmują wydatki na zadania oświatowe, które  

w 2020 roku wyniosły łącznie 25 703 189,25 zł, tj. 29% budżetu. Dla porównania: 

- w 2019 r. wydatki oświatowe wyniosły 25 696 589,30 zł, tj. 26% budżetu, 

- w 2018 r. wydatki oświatowe wyniosły 23 089 300,24 zł, tj. 26% budżetu. 
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Wydatki na pomoc społeczną i rodzinę oraz wydatki oświatowe stanowią w 2020 roku 

łącznie 64,6% wszystkich wydatków budżetu (w roku 2019 wynosiły 54,6% wydatków 

budżetu). Wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej, rodziny i oświaty wzrosły  

w stosunku do 2019 roku o kwotę 4 247 592,56 zł. Pozostałe 35,4% wydatków 

realizowanych było w 18 działach klasyfikacji budżetowej. Trzecia co do wielkości pozycja 

wydatków, stanowiąca 8,4% budżetu dotyczy administracji publicznej. Obsługa długu 

stanowi zaledwie 0,4% wydatków ogółem, tj. 357 711,72 zł.  

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 8 848 449,02 zł tj. 9,8% 

wydatków ogółem. Dla porównania wydatki inwestycyjne: 

- w roku 2019 wyniosły 21 332 193,16 i stanowiły 22 % wydatków ogółem, 

- w roku 2018 wyniosły 20 438 590,26 i stanowiły 23 % wydatków ogółem. 

 

4.2 Wykonanie wydatków inwestycyjnych  

 

A. Sieci wodociągowe: 

 

• Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łobozew Dolny 

 

    
 

PLAN: 1 070 972,00 zł 

W ramach zadania przeprowadzono budowę sieci wodociągowej w miejscowości 

Łobozew Dolny. Długość sieci jaka powstała w ramach przedmiotowego zadania wynosi 

2692mb, zaopatrzonych zostało 25 gospodarstw domowych z możliwością dalszej 

rozbudowy. Umowę z Wykonawcą wyłonionym w ramach przetargu podpisano dnia 
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11.08.2020 r. na kwotę 857 264,41 zł.  Prace zakończyły się w listopadzie 2020 r.  zgodnie 

z umową. W ramach robót dodatkowych wykonano także przedsięwzięcie pn.: „Instalacja 

hydrantów pożarowych”. Inwestycja polegająca na dostawie i montażu 14 hydrantów 

pożarowych została zrealizowana w grudniu 2020 r., a jej koszt to 40 938,83 zł. 

Całkowite koszty poniesione na zadaniu to 907 428,24 zł w tym 436 446,00 zł to 

dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Gospodarka wodno-ściekowa”, 

poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 

wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną 

i w oszczędzanie energii”. 

 

B. Drogi i utwardzenie placów: 

 

• Przebudowa i budowa drogi gminnej Zawadka – Stańkowa oraz budowa nowego 

odcinka drogi w m-ci Stańkowa 

 

 
 

PLAN: 800 000,00 zł 

Zadanie polegało na wykonaniu podbudowy z kruszywa kamiennego na odcinku  

o długości 963 m i szerokości 5 m oraz wykonaniu nawierzchni z masy bitumicznej na 

odcinku o długości 963 m i szerokości 4 m. W ramach przedsięwzięcia wykonano także 

rowy odwadniające na całej długości oraz dosypano pobocza. Całkowite wydatki 

poniesione na zadaniu to 1 351 646,37 zł w tym 675 823,00 zł to kwota dofinansowania  

z Funduszu Dróg Samorządowych. 
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Umowę na realizację zadania podpisano 15.07.2019 r. Zadanie zakończono zgodnie  

z umową dnia 30.08.2020 r. Koszty poniesione na zadaniu w roku 2020 to 789 080,04 zł. 

 

• Przebudowa drogi gminnej Jałowe – Hoszów 

 

PLAN: 60 000,00 zł 

W ramach zadania wykonano podbudowę i nową nawierzchnie bitumiczną na długości 

100 m i szerokości 3,50 m, wykonano także obustronne pobocza o szerokości 0,7 cm. 

Zadanie zakończono zgodnie z umową dnia 30.11.2020 r. Całkowite koszty poniesione na 

zadaniu w roku 2020 to 66 951,36 zł. 

• Podniesienie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej gminy Ustrzyki Dolne 

poprzez przebudowę i budowę dróg w m-ci Ustjanowa Górna 

 

 
 

PLAN: 1 725 000,00 zł  

W ramach zadania wykonano: podbudowę z kruszywa kamiennego na długości 930 m  

i szerokości 5 m, nawierzchnię z masy bitumicznej na długości 930 m i szerokości  

5 m, rów odwadniający na długości 800 m umocniony elementami betonowymi typu 

korytka kolejowe, chodnik z kostki brukowej na długości 420 m i szerokości 1,5 m, wzdłuż 

chodnika wykonano obramowanie jezdni z krawężnika betonowego, a na pozostałym 

odcinku wykonano pobocza utwardzone kruszywem kamiennym. 

Zadanie zakończono zgodnie z umową dnia 30.06.2020 r. Całkowite koszty poniesione na 

zadaniu w roku 2020 to 1 723 678,75 zł, w tym kwota dofinansowania 735 502,76 zł. 
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• Wykonanie utwardzenia przy cmentarzu ul. Nadgórna w m-ci Ustrzyki Dolne 

 

PLAN: 60 000,00 zł 

W ramach zadania utwardzono powierzchnię placu o wymiarach 30x30 m kruszywem 

kamiennym o grubości 30 cm. Plac będzie służyć jako miejsca postojowe dla 

odwiedzających cmentarz. 

Zadanie zakończono zgodnie z umową dnia 30.11.2020 r. Wydatki poniesione na zadaniu 

w roku 2020 to 59 882,55zł. 

 

• Budowa parkingu położonego przy ul. Rzecznej w m-ci Ustrzyki Dolne 

 

 
 

PLAN: 200 000,00 zł 

Zadanie polegało na wykonaniu podbudowy z kruszywa kamiennego na powierzchni 757 

m2, na powierzchni 274 m2 ułożono ażurowe płyty betonowe o grubości 10 cm na miejsca 

postojowe, na powierzchni 417,55 m2 wykonano drogę dojazdową o nawierzchni 

bitumicznej oraz chodnik z kostki brukowej o powierzchni 78,5 m2. Całość obramowano 

krawężnikiem betonowym. 

Zadanie zakończono zgodnie z umową dnia 30.11.2020 r. Całkowite koszty poniesione na 

zadaniu w roku 2020 to 199 945,27 zł. 
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• Przebudowa ul. Nadgórnej od skrzyżowania z ul. Zieloną w Ustrzykach Dolnych 

 

 
 

PLAN: 102 000,00 zł 

Inwestycja polegała na wykonaniu podbudowy i nawierzchni z masy bitumicznej na 

długości 113 m i szerokości 3 m, na całym odcinku wykonano także odwodnienie. 

Zadanie zakończono zgodnie z umową dnia 15.12.2020 r. Całkowite koszty poniesione na 

zadaniu w roku 2020 to 100 698,87 zł. 

 

• Przebudowa drogi ul. Wincentego Pola w m-ci Ustrzyki Dolne 

 

 
 

PLAN: 80 000,00 zł 

W ramach przedsięwzięcia wykonano podbudowę z kruszywa kamiennego o długości 150 

m i szerokości 5m, na całym odcinku wykonano rów umocniony elementami betonowymi 

typu korytka kolejowe. 

Zadanie zakończono zgodnie z umową dnia 15.12.2020 r. Całkowite koszty poniesione na 

zadaniu w roku 2020 to 79 993,05 zł. 
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• Droga gminna w m-ci Ropienka 

 

 
 

PLAN: 67 000,00 zł 

Zadanie polegało na wykonaniu podbudowy z kruszywa kamiennego i nawierzchni 

bitumicznej na długości 150 m i szerokości 3 m. 

Zadanie zakończono zgodnie z umową dnia 30.11.2020 r. Całkowite koszty poniesione na 

zadaniu w roku 2020 to 66 951,36 zł. 

 

• Utwardzenie powierzchni przy cmentarzu ul. Jasień w m-ci Ustrzyki Dolne 

 
 

PLAN: 60 000,00 zł 

Zadanie polegało na wykonaniu podbudowy z kruszywa kamiennego na powierzchni 380 

m2, na powierzchni 175 m2 ułożono ażurowe płyty betonowe o grubości 10 cm na miejsca 

postojowe, na powierzchni 20 m2 wykonano drogę dojazdową o nawierzchni bitumicznej. 

Całość obramowano krawężnikiem betonowym na długości 122 m. 

Zadanie zakończono zgodnie z umową dnia 15.11.2020 r. Wydatki poniesione na zadaniu 

w roku 2020 to 59 860,66 zł. 
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• Przebudowa drogi w m-ci Ustrzyki Dolne ul. Rzeczna – w trakcie realizacji 

PLAN: 831 261,00 zł  

Umowę na realizację zadania podpisano 21.07.2020 r. Zakres rzeczowy zadania obejmuje 

przebudowę drogi na odcinku 0,98 km. Zakończenie zadania planowane jest na 

30.08.2020 r.  

W roku 2020 na zadaniu poniesiono koszty w wysokości 219 150,47 zł, w tym kwota 

dofinansowania to 215 950,47 zł. 

 

• Przebudowa drogi w m-ci Ustrzyki Dolne ul. Nadgórna – w trakcie realizacji 

PLAN: 556 995,00 zł  

Umowę na realizację zadania podpisano 21.07.2020 r. Zakres rzeczowy zadania obejmuje 

przebudowę drogi na odcinku 0,42 km. Zakończenie zadania planowane jest na 

30.08.2020 r.  

W roku 2020 na zadaniu poniesiono koszty w wysokości 94 490,06 zł, w tym kwota 

dofinansowania to 91 290,06 zł. 

 

C. Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Ustrzykach Dolnych wariant 400m – 

treningowy 

 

 
 

PLAN: 1 014 000,00 zł  

Umowę na realizację zadania podpisano 8 kwietnia 2019 r., zakończenie robót nastąpiło 

dnia 14 sierpnia 2020 r. 

Zakres rzeczowy zadania obejmował: 

• Budowę bieżni okrężnej czterotorowej o długości 400 m oraz bieżni prostej 

sześciotorowej do biegów sprinterskich o długości 130 m z nawierzchnią poliuretanową 

dwuwarstwową 

• Skocznię do skoku w dal i trójskoku – dwuścieżkowa, jednostronną. 

• Rzutnię do pchnięcia kulą z sektorem rzutów z nawierzchnią z mączki ceglanej 

• Skocznię do skoku wzwyż 
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Inwestycja ta przyczyniła się do poprawy warunków szkoleniowo-treningowych dzieci 

i młodzieży, a także do wzrostu poziomu aktywności społecznej mieszkańców. Budowa 

kompleksu lekkoatletycznego tworzy także warunki do rozbudowy kalendarza imprez 

o charakterze sportowym w Naszej Gminie.  

Dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach 

Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej wynosiło 50% całkowitej wartości 

wydatków.  

W ramach tego samego zadania w czerwcu 2020 r. podpisano także umowę na 

przedsięwzięcie pn.: „Instalacja zraszaczy płyty boiska na stadionie w Ustrzykach 

Dolnych”. Wykonanie tej inwestycji znacznie wpłynęło na jakość treningów i rozgrywek 

piłkarskich. Zadanie zakończono zgodnie z umową w lipcu 2020 r.  

W roku 2020 na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 1 012 493,46 zł. 

 

D. Dzienny Dom „Senior+” oraz Dzienny Dom Pomocy „Akademia Bieszczadzkiego 

Seniora” 

 

  
 

PLAN: 726 000,00 zł 

Umowę na realizację zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń budynku użyteczności 

publicznej na potrzeby utworzenia Dziennego Domu „Senior +” oraz Dziennego Domu 

Pomocy pod nazwą „Akademia Bieszczadzkiego Seniora” podpisano w 2019 r.  

z Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym. Roboty budowlane zakończono 

zgodnie z umową i aneksem dnia 31.01.2020 r. 

W zakupionym budynku powstało prawdziwe centrum senioralne, utworzono Dzienny 

Dom "Senior+" oraz Dzienny Dom Pomocy „Akademia Bieszczadzkiego Seniora”. Obie 

powstałe instytucje zlokalizowano na dwóch piętrach jednego skrzydła budynku, a ich 

otwarcie nastąpiło w marcu 2020 r. Obie instytucje są miejscem przeznaczonym dla 

seniorów z naszej gminy. Znajdują się ta pomieszczenia do rehabilitacji, wspólnego 

spędzania czasu czy innych aktywności.  

Wydatki poniesione na zadaniu w roku 2020 to 715 840,15 zł. 
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E. „Budowa ogrodzenia – cmentarz Brzegi Dolne” oraz „Budowa alejek – cmentarz 

Brzegi Dolne” 

 

    
 

PLAN: 110 000,00 zł + 29 922,00 zł 

Umowę na realizację zadań podpisano we wrześniu 2020 r. Udostępnienie kolejnego 

sektora cmentarza było konieczne z powodu małej liczby miejsc pochówku. W ramach 

przedsięwzięcia wykonano niezbędne roboty ziemne, a także nawierzchnie alejek  

i ogrodzenie terenu. Zadania zostały zakończone zgodnie z umową dnia 29.10.2020 r. 

Wydatki poniesione w roku 2020 to 109 957,36 zł na zadaniu polegającym na wykonaniu 

ogrodzenia oraz 29 922,00 zł na zadaniu dotyczącym budowy alejek.  

 

F. Sieci kanalizacyjne: 

 

• Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Bieszczadzkiej 

w Ustrzykach Dolnych 

 

PLAN: 62 000,00 zł 

Umowę na realizację inwestycji podpisano w listopadzie 2020 r. W ramach zadania 

wykonano remont kanalizacji sanitarnej o długości 84,0 m. To kolejna inwestycja mająca 

na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Ustrzyki Dolne. Zadanie zostało 

zakończone w grudniu 2020 r. zgodnie z umową.  

Całkowite koszty poniesione na zadaniu to 59 000,00 zł. 
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G. Oświetlenia drogowe: 

 

 
 

W 2020 roku w Gminie Ustrzyki Dolne wykonano 48 nowych stanowisk oświetleniowych 

za łączna kwotę ok. 295 000,00 zł. Kolejne odcinki oświetlenia drogowego wybudowano 

w wielu miejscowościach gminnych: Brzegi Dolne, Dźwiniacz Dolny, Liskowate, Moczary, 

Teleśnica Oszwarowa, Wojtkówka, Jureczkowa, Krościenko w kierunku Stebnika, 

Łobozew Dolny, Łobozew Górny, Nowosielce Kozickie, Wola Romanowa oraz w 

Ustrzykach Dolnych przy ulicach: Strwiążyk, Wincentego Pola i Stokowa.  

Część zadań została sfinansowana w ramach Funduszu Sołeckiego oraz dofinansowania 

z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

 

H. Zakup lekkiego pojazdu specjalnego ochrony przeciwpożarowej 

 

W ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 w czerwcu 2020 r. zakupiono lekki pojazd specjalny 

ochrony przeciwpożarowej, do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków 

katastrof lub poważnych awarii. Pojazd trafił do Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w 

miejscowości Łodyna, znajdującej się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. 

Samochód posiada wyposażenie, które stanowi wymagany standard dla zapewnienia jego 

podstawowej funkcjonalności. Wszyscy członkowie jednostki operacyjno-technicznej OSP 

w Łodynie posiadają przeszkolenie w zakresie obsługi sprzętu pożarniczego. 

 

wartość całkowita projektu: 384 771,10 zł 

wartość wkładu miasta: 138 786,57 zł 

wartość dofinansowania: 245 984,53 zł 
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4.3 Realizacja budżetu obywatelskiego  

 

• Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w m-ci Hoszów 

 

PLAN: 57 800,00 zł 

Celem zadania było stworzenie miejsca, które przyczyni się do integracji mieszkańców 

oraz ułatwi prowadzenie zdrowego stylu życia. W ramach inwestycji przeprowadzono 

rewitalizację płyty boiska oraz adaptację istniejącego pomieszczenia magazynu na toalety 

i zaplecze socjalno-techniczne. 

Umowa na realizację zadania została podpisana w październiku 2020 r. Zadanie zostało 

zakończone w grudniu 2020 r. zgodnie z umową. Całkowity koszt poniesiony na zadaniu 

to 52 763,36 zł. 

 

• Wzrost aktywności sportowej i rekreacyjnej mieszkańców Ustjanowej Dolnej  

i Górnej poprzez modernizację stadionu piłkarskiego 

 

 
 

PLAN: 120 000,00 zł 

W ramach drugiego zadania zrealizowanego z Budżetu Obywatelskiego zmodernizowano 

boisko piłkarskie w Ustjanowej Górnej. W ramach przedsięwzięcia wykonano roboty 

ziemne polegające na wbudowaniu ziemi w ilości 1400 m3 w celu zwiększenia wymiarów 

boiska piłkarskiego, a także wykonano ogrodzenie z paneli siatkowych o długości 212 m. 

Boisko będzie służyć lokalnemu klubowi piłkarskiemu, a także mieszkańcom aktywnie 

spędzającym czas.  

Zadanie zgodnie z umową zrealizowano w grudniu 2020 r. Koszt realizacji zadania wyniósł 

116 401,05 zł. 
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• Wykonanie chodnika na cmentarzu komunalnym w Nowosielcach Kozickich 

 

 
 

PLAN: 98 806,00 zł 

W ramach zadania wykonano chodnik z kostki brukowej na podbudowie tłuczniowej  

o długości 290 m i szerokości 2 m, całość obramowana obrzeżem betonowym 

30x100x8cm. 

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową, prace zakończono 20.10.2020 r. Koszt 

realizacji zadania wyniósł 98 734,56 zł. 
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V. Informacje o stanie mienia komunalnego 

 

 Zasoby mieszkaniowe i użytkowe łącznie na terenie miejskim i wiejskim stanowiące 

własność i współwłasność gminy Ustrzyki Dolne znajdują się ogółem w 76 budynkach,  

w których znajduje się łącznie 805 lokale mieszkalne i użytkowe (tj. lokale mieszkalne 

komunalne, socjalne, własnościowe oraz użytkowe w tym 10 garaży). Powierzchnia 

użytkowa wszystkich lokali mieszkalnych wynosi łącznie 37439,45m2, w tym stanowiące 

własność gminy 17499,80m2 oraz własność osób prywatnych 19939,65m2. Całość 

powyższego mienia dla czytelniejszego zobrazowania przedstawiona została  

w załączonych tabelach: 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 nieruchomości budynkowych 

wyodrębniono podgrupy tj. wszystkie budynki z podziałem na lokale mieszkalne 

komunalne, mieszkalne socjalne i użytkowe oraz budynki, którymi zarządzają powstałe na 

mocy prawa Wspólnoty Mieszkaniowe również z podziałem na lokale stanowiące 

współwłasność gminy oraz własność osób prywatnych. 

 Tabela nr 2 przedstawia zasoby mieszkaniowe stanowiące własność  

i współwłasność gminy we wszystkich 76 budynkach. W tej tabeli wykazano także liczbę 

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

Ponadto w tabeli nr 2 wyodrębnione zostały budynki, w których znajdują się lokale 

mieszkalne o statusie socjalne z podziałem na miasto i wieś. 

 Tabela nr 3 przedstawia nieruchomości stanowiące w 100% własność gminy 

Ustrzyki położone na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 

 Tabela nr 4 zawiera wykaz budynków stanowiących w 100% własność Gminy 

zlokalizowanych na terenach wiejskich gminy Ustrzyki Dolne. 

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

z podziałem na miasto i wieś. 

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

w 18 budynkach, w tym w 10 budynkach mieszkalno – użytkowych, a w ośmiu budynkach 

z funkcją użytkową bez mieszkalnej. Ogółem w zasobach gminnych znajduje się 56 lokali 

użytkowych i 10 garaży. 

 

 W roku 2020 w zarządzanie zostały przekazane zostały dodatkowo lokale 

mieszkalne w budynku byłej szkoły w miejscowości Łodyna pod numerem 41 oraz dwa 

budynki o funkcji użytkowej w Ustrzykach Dolnych przy ul. 29-go Listopada 22. 

 Większość budynków, które stanowią 100% własność Gminy są budynkami starymi 

wymagającymi zaangażowania znacznych środków finansowych, które są niezbędne do 

utrzymania tych zasobów w prawidłowym stanie technicznym zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego. Najczęściej w złym stanie technicznym w przedmiotowych budynkach jest 

stolarka okienna, która sukcesywnie jest wymieniana, także znajdujące się w nich lokale 

mieszkalne wymagają gruntowych remontów. Każde dodatkowe pozyskane środki 

finansowe wykorzystywane są do podniesienia standardu budynków i znajdujących się  
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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. Z tego względu w okresie zimowym w wielu budynkach,  

w których są wspólne sanitariaty muszą być ogrzewane energią elektryczną, co generuje 

duże koszty utrzymania.  

 W całych zasobach w celu poprawienia bezpieczeństwa i utrzymania prawidłowego 

stanu technicznego oraz podniesienia standardu budynków i lokali znajdujących się w tych 

budynkach wykonywane są niezbędne bieżące naprawy, konserwacje i prace remontowo 

– budowlane. Na bieżąco w zależności od występujących potrzeb usuwane są awarie 

pionów wodnych, kanalizacyjnych, jak również instalacji elektrycznych i urządzeń. 
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Tabela 1 – zasoby mieszkaniowe i użytkowe Gminy Ustrzyki Dolne. 

L.p. Lata budowy/rodzaj lokalu 
Ilość 

budynków 

Ilość lokali 

– ogółem 

Pow. 

użytkowa 

1 

Wybudowane przed II wojną światową do 

1949 
32 180 9304,03 

- lokale mieszkalne komunalne 15 53 2575,34 

- lokale mieszkalne socjalne 8 42 1403,28 

- lokale użytkowe 11 36 2742,41 

Wspólnoty Mieszkaniowe, w tym: 8 49 2583,00 

- współwłasność Gminy (lokale komunalne) 8 22 1081,58 

- lokale wykupione 8 27 1501,42 

2 

Wybudowane w latach: 1950 – 1959 10 134 6160,44 

- lokale mieszkalne komunalne 2 8 363,32 

- lokale mieszkalne socjalne 1 1 55,13 

- lokale użytkowe 1 6 291,68 

Wspólnoty Mieszkaniowe, w tym: 8 119 5450,31 

- współwłasność Gminy 8 19 889,45 

- lokale wykupione 8 100 4560,86 

3 

Wybudowane w latach: 1960 – 1970 7 130 4763,02 

- lokale mieszkalne komunalne 3 4 157,68 

- lokale mieszkalne socjalne 0,00 0,00 0,00 

- lokale użytkowe 2 6 171,33 

Wspólnoty Mieszkaniowe, w tym: 2 120 4434,01 

- współwłasność Gminy 2 17 604,70 

- lokale wykupione 2 103 3829,31 

4 

Wybudowane w latach: 1971 – 2010 27 361 17211,96 

- lokale mieszkalne komunalne 6 49 1983,95 

- lokale mieszkalne socjalne 4 43 1720,32 

- lokale użytkowe 4 17 1913,88 

Wspólnoty Mieszkaniowe, w tym: 17 252 11593,81 

- współwłasność Gminy 17 44 1545,75 

- lokale wykupione 17 208 10048,06 
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Tabela 2 – Zasoby mieszkaniowe stanowiące własność i współwłasność Gminy Ustrzyki 

Dolne. 

L.p. Wyszczególnienie 
Stan na 

31.12.2020 

1 

Liczba budynków – ogółem w tym: 76 
 

- stanowiących własność Gminy (bez WM) 41  

- stanowiących współwłasność Gminy (budynki z WM) 35  

2 

Liczba lokali mieszkalnych komunalnych i użytkowych oraz 

własnościowych w tym: 
805  

 
- lokale mieszkalne komunalne stanowiące własność Gminy 216  

- lokale mieszkalne socjalne stanowiące własność Gminy 86  

- lokale użytkowe stanowiące własność Gminy 65  

- stanowiące własność osób prywatnych 438  

3 

Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych i użytkowych 

komunalnych oraz własnościowych – ogółem w tym: 
37439,45  

 
- lokale mieszkalne komunalne stanowiące własność Gminy 9201,77  

- lokale mieszkalne socjalne stanowiące własność Gminy 3178,73  

- lokale użytkowe stanowiące własność Gminy 5119,30  

- stanowiące własność osób prywatnych 19939,65  

4 

Liczba budynków administrowanych przez:  

- Jednostki Gminy 46  

- Inne jednostki, w tym osoby fizyczne 30  

Liczba lokali socjalnych – ogółem w tym: 86  

Lokale socjalne – miasto 27  

Lokale socjalne – wieś 59  

Powierzchnia lokali socjalnych – ogółem w tym: 3178,73  

Powierzchnia użytkowa lokali socjalnych - miasto 905,41  

Powierzchnia użytkowa lokali socjalnych – wieś 2273,32  

5 
Liczba Wspólnot Mieszkaniowych powstałych w budynkach 

komunalnych 
29  

6 
Liczba Wspólnot Mieszkaniowych powstałych w innych budynkach niż 

komunalnych 
6  
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Tabela 3 – Wykaz budynków stanowiących 100% własność Gminy – miasto.  

L.p. Adres budynku – miasto Ustrzyki Dolne/ulice 

Ilość lokali 

mieszkalnych 

razem  

z użytkowymi 

Pow. 

użytkowa 

1 Bełska 1 6 169,61 

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 Naftowa 10 7 299,42 

7 Rynek 3 5 254,73 

8 Rynek 9 7 410,52 

9 Rynek 16 3 200,64 

10 Sikorskiego 11 6 323,36 

11 Wojska Polskiego 2 4 172,33 

12 29 Listopada 14 8 195,97 

13 29 Listopada 16 5 210,08 

14 29 Listopada 36 8 389,31 

15 29 Listopada 40 4 196,5 

16 29 Listopada 22 – SENIORZY /Budynek B/ 2 1374,20 

17 29 Listopada 22 – PROMYK /Budynek A/ 3 1655,80 

18 Rynek 4a 1 19,60 

19 Dwernickiego 2 3 146,55 

20 Fabryczna 14 6 271,90 

21 Przemysłowa 16 21 791,68 

22 Fabryczna 27 22 817,33 

23 Dworcowa 10 8 150,53 

24 Rynek14 10 287,01 

25 Rynek 17 7 393,96 

OGÓŁEM 167 9714,08 
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Tabela 4 – Wykaz budynków stanowiących 100% własność Gminy – wieś 

L.p. Adres budynku Ilość lokali Pow. użytkowa  

1 Trzcianiec 24 6 299,21 

2 Równia 26 14 223,54 

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 Trzcianiec 10 1 82,80 

10 Trzcianiec 12 1 82,80 

11 Teleśnica Oszwarowa 22 1 31,28 

12 Dźwiniacz Dolny 32 1 86,40 

13 Krościenko 198a 22 1183,93 

14 Wojtkówka 26 2 44,20 

15 Łodyna 41 3 169,34 

16 Ropienka 20 4 127,13 

OGÓŁEM 78 3107,50 

 

 

Tabela 5 – Wykaz budynków z lokalami socjalnymi – miasto.  
    

L.p. 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 4 155,34 

6 29 Listopada 40 4 196,50 

7 Dwernickiego 2 1 55,13 

8 1 Maja 27 1 13,64 

OGÓŁEM 27 905,41 
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Tabela 6 – Wykaz budynków z lokalami socjalnymi – wieś.  

L.p. Adres budynku Ilość lokali Pow. użytkowa 

1 Trzcianiec 24 6 299,21 

2 Równia 26 14 223,54 

3 Liskowate 19 14 408,25 

4 Krościenko 198a 22 1183,93 

5 Moczary 17 3 158,39 

OGÓŁEM 59 2273,32 

 

 

Tabela 7 – Wykaz budynków z lokalami użytkowymi 

L.p. 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 7 143,87 

12 Rynek 14 10 287,01 

13 Rynek 17 7 393,96 

14 1 Maja 16 6 291,68 

15 1 Maja 18 2 45,20 

16 Wojtkówka 26 2 44,20 

17 29 Listopada 22 – SENIORZY /Budynek B/ 2 1374,20 

18 29 Listopada 22 – PROMYK /Budynek A/ 3 1655,80 

OGÓŁEM lokale użytkowe + garaże 65 5119,28 

w tym garaże: 10 138,46 
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Wykaz robót 

 

Lp. 
Adres 

budynku 
Wykonane zadania 

Planowane 

rezultaty 

Termin 

realizacji 

Sposób 

finansowania 

1 Rynek 9 Kapitalny remont lokalu 

mieszkalnego: 

- kompletna wymiana 

instalacji elektrycznej; 

- szpachlowanie  

i malowanie 

pomieszczeń; 

- naprawa i wymiana 

podłóg; 

- wymiana drzwi wraz  

z ościeżnicami. 

Podniesienie 

standardu lokalu 

Dbałość o stan 

techniczny. 

Poprawa 

bezpieczeństwa 

Poprawa estetyki 

2020 Własne 

J. Korczaka 7 Remont lokalu 

mieszkalnego przed 

zasiedleniem: 

- wymiana ościeżnic  

i drzwi  

w pomieszczeniu 

łazienki; 

- montaż tablicy 

licznikowej 

zabezpieczenia nad-

prądowego; 

- wymiana części pionu 

kanalizacyjnego; 

- montaż wodomierzy; 

- wykonanie wentylacji 

w pomieszczeniu WC. 

Podniesienie 

standardu lokalu 

Dbałość o stan 

techniczny. 

Poprawa 

bezpieczeństwa 

2020 Własne 

2 Konopnickiej 4 Wykonanie nowego 

zasilania budynku  

w energię elektryczną: 

- ułożenie nowych 

przewodów od złącza 

kablowego; 

- montaż wyłącznika p. 

pożarowego; 

- montaż skrzynek 

licznikowych; 

Poprawa 

bezpieczeństwa 

Dbałość o stan 

techniczny. 

Poprawa estetyki 

 

2020 Własne 
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- wykonanie 

wewnętrznej linii 

zasilającej; 

- wymiana 

zabezpieczeń nad-

prądowych. 

Naprawa części 

elewacji budynku po 

pożarze. 

Zakup wiaty na 

pomieszczenie 

gospodarcze 

3 Rynek 17 Remont lokalu 

użytkowego – 

malowanie ścian  

i sufitu, naprawa drzwi 

wejściowych. 

Usprawnienie instalacji 

centralnego 

ogrzewania – wymiana 

odpowietrzników. 

Instalacja elektryczna - 

opomiarowanie lokalu 

tj. montaż licznika 

energii elektrycznej. 

Udrożnienie 

zewnętrznego kanału 

ciepłowniczego do 

budynku: 

- odkopanie kanału; 

- wymiana starych 

skorodowanych rur; 

- spawanie; 

- przywrócenie terenu 

do stanu poprzedniego 

(zasypanie wykopu  

i ułożenie kostki 

brukowej) 

Podniesienie 

standardu lokalu 

Dbałość o stan 

techniczny. 

Poprawa 

bezpieczeństwa 

Poprawa estetyki 

2020 Własne 

4 Bandrów 47A Naprawa oberwanego 

przyłącza energii 

elektrycznej 

zasilającego budynek. 

Wykonanie zasilenia 

Poprawa 

bezpieczeństwa 

Podniesienie 

standardu 

nieruchomości 

2020 Własne 
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budynku w wodę  

z wodociągu miejskiego 

Poprawa 

wydajności 

w zaopatrzeniu  

w wodę bieżącą 

5 Trzcianiec 1 Remont lokalu 

mieszkalnego – 

przygotowanie do 

zasiedlenia: 

- wymiana ościeżnic 

drzwiowych; 

- wymiana drzwi  

i zamków; 

- naprawa podłóg; 

- częściowa wymiana 

pionu wodno – 

kanalizacyjnego; 

- montaż wodomierza; 

- częściowa wymiana 

osprzętu elektrycznego. 

Podniesienie 

standardu lokalu 

Usprawnienie 

drożności instalacji 

wodno - 

kanalizacyjnej 

Oszczędność 

bieżącej wody 

Poprawa estetyki 

2020 Własne 

6 Brzegi Dolne 

43 

Utwardzenie placu pod 

komórki dla lokatorów. 

Zakup i montaż 

komórek. 

Naprawa przewodów 

kominowych. 

Montaż drzwiczek 

kominowych. 

Zabezpieczenie 

pomieszczeń 

gospodarczych dla 

najemców. 

Poprawa 

bezpieczeństwa. 

2020 Własne 

7 Ropienka 20 Generalny remont 

lokalu użytkowego: 

- wymiana instalacji 

elektrycznej; 

- wymiana pionu 

kanalizacyjnego; 

- naprawa urządzeń  

w pomieszczeniu WC. 

Sprzątanie  

i porządkowanie 

pomieszczeń piwnic  

w budynku. 

Wywóz zalegających 

rzeczy na sortownię. 

Usprawnianie 

działania 

i drożności pionów 

kominowych. 

Poprawa 

bezpieczeństwa 

Dbałość o stan 

techniczny 

nieruchomości 

Poprawa estetyki 

2020 Własne 

8 Równia 26 Opróżnienie dwóch 

lokali socjalnych – 

Przywrócenie 

użyteczności lokali 

2020 Własne 
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porządkowanie, wywóz 

pozostawionych rzeczy 

przez byłych lokatorów 

na sortownię. 

Kompleksowy remont 

przedmiotowych lokali 

przed zasiedleniem: 

- wymiana okien; 

- naprawa podłóg, 

wymiana osprzętu 

elektrycznego; 

- malowanie ścian  

i sufitów. 

Bardzo częste 

interwencje z powodu 

awarii pionów 

kanalizacyjnych 

w pomieszczeniach 

wspólnych łazienek 

w budynku tj. naprawa i 

udrażnianie pionów. 

pod zasiedlenie. 

Usprawnianie 

działania 

i drożności 

wszystkich i pionów  

w budynku. 

Dbałość o stan 

techniczny 

nieruchomości 

9 Moczary 17 Przygotowanie placu – 

niwelowanie, 

utwardzenie pod 

pomieszczenia 

gospodarcze dla 

lokatorów. 

Montaż 

przedmiotowych 

pomieszczeń 

Poprawa estetyki 

posesji. 

Zabezpieczenie 

pomieszczeń 

gospodarczych dla 

najemców 

2020 Własne 

10 Łodyna 41 Przegląd instalacji 

centralnego 

ogrzewania i pionów 

wodno – 

kanalizacyjnych. 

Przegląd oczyszczalni 

ścieków. 

Usprawnienie 

prawidłowego 

funkcjonowania. 

Dbałość o stan 

techniczny 

nieruchomości 

2020 Własne 

11 Fabryczna 27 Remont wraz  

z wymianą pomp  

w przepompowni 

ścieków. 

Betonowanie placu 

przy przepompowni 

Dbałość o stan 

techniczny 

Poprawa 

bezpieczeństwa 

Poprawa estetyki 

2020 Własne 
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ścieków. 

Naprawa oświetlenia 

wewnątrz i na zewnątrz 

budynku. 

12 Liskowate 19 

 

 

Modernizacja 

oczyszczalni ścieków - 

naprawa i kontrola 

urządzeń w 

pomieszczeniach 

hydroforniach: 

- wymiana pompy 

głębinowej; 

- konserwacja filtrów 

węglowych  

w hydroforni; 

- naprawa chloratora; 

- montaż zewnętrznych 

lamp oświetleniowych. 

Usprawnienie 

prawidłowego 

funkcjonowania. 

Poprawa 

bezpieczeństwa. 

Dbałość o stan 

techniczny 

nieruchomości 

Poprawa estetyki 

2020 

 

 

Własne 

 

 

13 Naftowa 22 Utwardzenie placu pod 

ustawienie wiaty na 

kontenery dla odpadów 

gospodarczych 

zmieszanych  

i sortowanych. 

Zakup i montaż wiaty. 

Wykonanie balustrady 

na schodach. 

Poprawa estetyki. 

Poprawa 

bezpieczeństwa. 

 

2020 Własne 

14 29 Listopada 

14 

Wymiana drzwi na 

klatce schodowej. 

Naprawa obróbek 

blacharskich 

dachowych. 

Doprowadzenie  

z tablicy licznikowej 

nowego obwodu 

elektrycznego wraz  

z wymianą instalacji 

elektrycznej w lokalu 

mieszkalnym. 

Usprawnienie 

prawidłowego 

funkcjonowania. 

Poprawa 

bezpieczeństwa. 

Dbałość o stan 

techniczny 

nieruchomości 

2020 Własne 

15 29 Listopada 

16 

Wymiana drzwi 

wejściowych do lokalu 

mieszkalnego. 

Naprawa instalacji 

Poprawa 

bezpieczeństwa. 

Dbałość o stan 

techniczny 

2020 Własne 
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elektrycznej na klatce 

schodowej i w piwnicy. 

Naprawa rynien  

i obróbek blacharskich. 

nieruchomości 

16 29 Listopada 

22 

Przegląd instalacji 

centralnego 

ogrzewania i pionów 

wodno – 

kanalizacyjnych. 

Wymiana zaworów przy 

kaloryferach. 

Montaż głowic 

termostatycznych. 

Usprawnienie 

prawidłowego 

funkcjonowania. 

Poprawa 

bezpieczeństwa. 

Dbałość o stan 

techniczny 

nieruchomości 

Poprawa estetyki 

2020 Własne 

17 29 Listopada 

40 

Naprawa pokrycia 

dachowego – wymiana 

papy termozgrzewalnej 

Naprawa rynien 

dachowych. 

Dbałość o stan 

techniczny 

nieruchomości 

Poprawa estetyki 

2020 Własne 

18 Przemysłowa 

16 

Gruntowny remont 

klatki schodowej  

i korytarzy poprzez: 

- zerwanie starych 

powłok malarskich; 

- szpachlowanie ścian i 

malowanie; 

- przygotowanie 

podłoża i ułożenie 

płytek ceramicznych na 

korytarzach. 

Roboty elektryczne – 

modernizacja 

oświetlenia ciągów 

komunikacyjnych. 

Roboty hydrauliczne – 

częściowa wymiana 

pionów wodnych  

i kanalizacyjnych  

w pomieszczeniach 

wspólnych. 

Podniesienie 

standardu 

nieruchomości. 

Poprawa stanu 

technicznego. 

Poprawa 

bezpieczeństwa. 

Poprawa estetyki. 

2020 Własne 

19 Krościenko 

198A 

Wykonanie  

i umocnienie wału 

przeciwpowodziowego 

Wykonanie rowu 

Zabezpieczenie 

budynku i posesji 

przed zalaniem 

Dbałość o stan 

2020 Własne 
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przeciwpowodziowego 

odprowadzającego 

napływ wód opadowych 

Wykonanie iniekcji 

murów budynku 

socjalnego na parterze 

– następnie 

zaszpachlowanie ścian 

wraz  

z pomalowaniem  

w lokalach 

mieszkalnych 

(przywrócenie do stanu 

poprzedniego). 

Modernizacja 

zewnętrznego 

oświetlenia – montaż 

czujników ruchu. 

techniczny 

nieruchomości. 

Poprawa 

bezpieczeństwa. 

Poprawa estetyki 

20 1 Maja 27 Remont wspólnych 

korytarzy – położenie 

płytek ceramicznych.  

Wymiana instalacji 

elektrycznej w 

pomieszczeniach 

piwnic. 

Naprawa rynien 

dachowych. 

Poprawa 

bezpieczeństwa. 

Poprawa stanu 

technicznego 

budynku. 

Podniesienie 

standardu 

nieruchomości. 

Poprawa estetyki 

2020 Własne 

21 Teren miasta Koszenie terenów 

zielonych – okres letni. 

Okres zimowy 

odśnieżanie, 

odkuwanie lodu oraz 

posypywanie piaskiem. 

Wykonywanie 

bieżących napraw  

i prac budowlanych  

w całych zarządzanych 

zasobach. Usuwanie 

awarii wodno – 

kanalizacyjnych, 

elektrycznych. 

Naprawa i kontrola 

urządzeń  

Poprawa estetyki  

i dbałość 

o nieruchomości 

budynkowe 

i posesje wokół 

nich. 

Usprawnianie 

działania 

i drożności 

wszystkich 

instalacji 

zasilających 

budynki. 

Dbałość o stan 

techniczny 

nieruchomości 

2020 Własne 
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w pomieszczeniach 

hydroforniach: 

Liskowate 19, 

Krościenko 198A, 

Łodyna 41. 

Cykliczne czyszczenie 

pomp w studni 

zbiorczej ścieków. 

Naprawa wyposażenia i 

ogrodzenia na placach. 

Poprawa estetyki. 

Stan mienia jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Ustrzyki Dolne na dzień  

31 grudnia 2020 roku 

Lp. 
STAN MIENIA KOMUNALNEGO 

wynikający z: 

DANE 

RZECZOWO (ha) FINANSOWO (zł) 

 
Własności praw majątkowych:  

poz. 1., poz. 2. 
  

1. Grunty komunalne 1287 39 430 333 

a) pozostające w zasobie 1206 36 948 704 

b) przekazane w trwały zarząd 9 270 000 

c) będące w użytkowaniu wieczystym 72 2 200 000  

 

Lp. 
STAN MIENIA KOMUNALNEGO 

wynikający z: 

ZMIANY NA STANIE MIENIA w okresie  

1 roku (w stosunku do 31.12.2020) 

RZECZOWO (ha) FINANSOWO (zł) 

 
Własności praw majątkowych: poz. 1., 

poz. 2. 
  

1. Grunty:  

a) nabyte do zasobu mienia komunalnego + 0,96 + 131 631,00 

b) zbyte - 3,12 - 2 924 820,00 

c) 

Wpływy z prawa użytkowania 

wieczystego zbytego w latach 

ubiegłych 

 + 337 735,60 

2. Budynki i budowle   

a) lokale mieszkalne 

(ubyło w wyniku wykupu 

przez użytkowników) 7 

lokali  

- 144 671,58 

Lp. DZIERŻAWA GRUNTÓW Z PRZEZNACZENIEM POD: 

 TEREN POWIERZCHNIA WARTOŚĆ 

1. Usługowo-handlowe gastronomiczne 1,27 271 753 

2. Pod wyciągi narciarskie 24,39 30 939 

3. Garaże 0,23 70 725 

4. Dzierżawa rolna 107,39 47 176 
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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 2027 r.  

• 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 2027 r.  

• 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 2027 r.  

• 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 2027 r.  

• 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, 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. 
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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 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. 
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• 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. 

• Fundacja Bieszczady Pszczołom, obręb Ustrzyki Dolne, część działki nr 1141  

w Ustrzykach Dolnych, z przeznaczeniem na usytuowanie pasieki edukacyjnej. 

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, 

• Grunty dzierżawione na cele rolnicze, 

• Grunty dzierżawione pod wyciągi narciarskie. 
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VI. Informacja o realizacji polityk, programów, strategii 

 

6.1 Strategia Rozwoju Gminy Ustrzyki Dolne na lata 2015-2025 

 

Ważnym elementem Strategii są działania zidentyfikowane na bazie potrzeb  

i planowane do realizacji w określonym horyzoncie czasowym. Strategia zawiera listę 

strategicznych inwestycji dla gminy Ustrzyki Dolne, która obejmuje 22 działania. Lista 

działań priorytetowych stanowi wyraz potrzeb lokalnej społeczności gminy Ustrzyki Dolne 

w zakresie najważniejszych dla rozwoju gminy kierunków inwestycyjnych. Wspomniane 

działania zestawiono poniżej, dodatkowo zawierają informację na temat stopnia ich 

realizacji. 

Strategia Rozwoju określa Działanie I – Rozwój i poprawa funkcjonowania 

istniejącej infrastruktury turystycznej i sportowej. Dla zapewnienia efektywności sektora 

turystyki i sportu niezbędne jest podjęcie działań o charakterze wspierającym  

i komplementarnym do działań już zrealizowanych. Sytuacja ta dotyczy przede wszystkim 

turystyki, agroturystyki oraz rekreacji i odnosi się do możliwości wykorzystania dużego 

popytu na usługi turystyki weekendowej i aktywnej ze strony mieszkańców. Na tej 

podstawie wskazano, że do głównych zadań należeć będzie modernizacja stadionu 

sportowego w Ustrzykach Dolnych. Stadiony jako obiekty o szczególnym znaczeniu dla 

sportu mogły uzyskać dofinansowanie na modernizację ze środków z budżetu państwa.  

Z tego rodzaju wsparcia skorzystała między innym Gmina Ustrzyki Dolne i zrealizowała 

projekt pn.: Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Ustrzykach Dolnych – wariant 400 m. 

– treningowy. Cała inwestycja kosztowała prawie 2 mln zł, z czego 50 proc. Pochodziło  

z dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Na stadionie została wykonana bieżnia 

okrężna czterotorowa 400 metrowa oraz sześciotorowa na prostej – w tym do biegów 

przez płotki i pozostałych biegów sprinterskich. Wykonano również skocznię do skoku  

w dal i trójskoku, skocznię do skoku wzwyż, skocznię do skoku o tyczce oraz rzutnie do 

rzutu oszczepem i pchnięcia kulą. 

Dnia 2 września 2020 r. na stadionie sportowym w Ustrzykach Dolnych odbyło się 

uroczyste otwarcie stadionu lekkoatletycznego, który został oddany do użytku po 

gruntownej przebudowie. Dzięki tej inwestycji będzie można na miejscu przeprowadzać 

większość konkurencji lekkoatletycznych korzystając z profesjonalnej infrastruktury 

sportowej. 

Nowoczesny stadion, przebudowany w ramach projektu pn. „Budowa  

i przebudowa treningowych obiektów lekkoatletycznych na stadionie miejskim  

w Ustrzykach Dolnych” to duży krok w propagowania szeroko rozumianej kultury fizycznej. 

 
wartość całkowita projektu: 1 934 550,09 zł 

wartość dofinansowania: 967 275,05 zł 

wartość wkładu miasta: 967 275,04 zł 

termin realizacji: 17.09.2018 – 19.11.2020 

postęp realizacji: zadanie zrealizowane 
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Kolejnym działaniem, wpisującym się Działanie III – Budowa partnerstwa  

z wykorzystaniem współpracy transgranicznej na rzecz zwiększania ruchu turystycznego, 

poprawa dostępności terenów przygranicznych, jest niżej opisany projekt transgraniczny. 

Założeniem działania jest kontynuacja inicjatyw w zakresie współpracy transgranicznej. 

Powinna ona mieć wymiar zarówno infrastrukturalny jak i kulturalny. Poniższa inicjatywa 

wspiera obopólny rozwój gospodarczy współpracujących jednostek oraz wpływa na 

poprawę integracji społecznej mieszkańców. 

Na terenie Gminy Ustrzyki Dolne w roku 2020 zakończona została inwestycja, 

dzięki której powstał profesjonalny ośrodek szkoleniowy pod nazwą SOS – na ratunek. 

Ośrodek służy prowadzeniu i organizowaniu transgranicznych akcji ratunkowych. Projekt 

obejmował współpracę w ramach Programu Transgranicznego Polska-Białoruś-Ukraina 

2014-2020. Liderem projektu była Fundacja SOS-na ratunek, w partnerstwie z Gminą 

Ustrzyki Dolne, Grupą Bieszczadzką GOPR, a po stronie ukraińskiej z Lwowską Służbą 

Kontroli i Ratownictwa Związku Turystyczno-Sportowego Ukrainy.  

Gmina Ustrzyki Dolne zrealizowała dwa kluczowe zadania w projekcie SOS:  

I działanie – przebudowa, nadbudowa, rozbudowa budynku dawnej szkoły podstawowej  

w Równi, który został rozbudowany od strony południowo-zachodniej. W dobudowanej 

części znajduje się druga klatka schodowa łącząca parter z nadbudowanym poddaszem 

użytkowym, w którym powstała baza noclegowa. 

W ramach nadbudowy obiektu wykonano również łącznik między budynkami na drugiej 

kondygnacji. Cały budynek został dostosowany do nowych wymagań energetycznych oraz 

jest dostępny na każdym poziomie dla osób z ograniczoną zdolnością poruszania się, 

również dla osób na wózkach inwalidzkich. 

II działanie – wyposażenie ośrodka SOS na ratunek, pomieszczenia do podnoszenia 

kondycji fizycznej wyposażonego w sprzęt sportowy tj. min. Atlas, steper, bieżnia, orbitrek 

oraz przyrząd do masażu, zaplecze kuchenne, stoły do masarzu, pełne wyposażenie 

łazienek, i sal konferencyjnych.   

Dzięki realizacji inwestycji obiekt zyskał nowy wygląd i charakter 

zagospodarowania. W ośrodku swoją wiedzę i umiejętności będą poszerzać nie tylko 

pracownicy służb mundurowych oraz ratowniczych z Polski, również z poza kraju. 

Odbywać się tam będą zajęcia dla dzieci, młodzieży i innych grup społecznych. Swoje 

kwalifikacje podnosić będą także strażacy OSP z terenu Gminy Ustrzyki Dolne. 

Wszystkie przeprowadzone działania, tj.: współpraca transgraniczna, obopólny rozwój 

gospodarczy współpracujących jednostek, infrastrukturalny oraz kulturalny wymiar 

przedsięwzięcia, przyczyniły się do realizacji celów określonych w Strategii Rozwoju 

Gminy Ustrzyki Dolne.  

 
wartość całkowita projektu: 2498980,10 € 

wartość dofinansowania: 2493 794,00€ całego projektu – dofinansowanie dla Gminy 

Ustrzyki Dolne 310 771,00€ 

źródło dofinansowania/program: Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 

termin realizacji: 01.09.2018-31.03.2021 

postęp realizacji: zadanie zrealizowane 
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partnerzy: Gmina Ustrzyki Dolne, GOPR Sanok, Fundacja SOS, Lwowska Służba Kontroli 

 i Ratownictwa Związku Turystyczno-Sportowego Ukrainy. 

 

Gmina Ustrzyki Dolne w roku 2020 realizowała też kilka projektów kompatybilnych 

ze strategią własnego rozwoju a jednocześnie wpisujących się w Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, dzięki czemu możliwe było ich 

finansowanie ze środków Unii Europejskiej. Wpisany w Strategię Rozwoju Gminy 2015-

2025, Priorytet II – Ochrona środowiska, Działanie IV – Zwiększenie wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii był między innymi projekt pn. Wsparcie energetyki 

rozproszonej w Gminach Bieszczadzkich poprzez instalację systemów energii odnawialnej 

dla gospodarstw domowych. 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 było jednym z priorytetów działań samorządu. Projekt został zrealizowany  

w partnerstwie z czteroma gminami tj.: Czarna, Cisna, Olszanica, Solina, przy czym Gmina 

Ustrzyki Dolne pełniła w tym projekcie rolę partnera wiodącego.  

Dzięki realizacji projektu zrealizowaliśmy zadanie określone w Strategii: wykorzystanie 

przez gospodarstwa indywidualne, podmioty prywatne i użyteczności publicznej OZE. 

W efekcie na terenie Gminy Ustrzyki Dolne, na prywatnych posesjach 

mieszkańców zainstalowano:  

− 58 kolektorów słonecznych,  

− 145 instalacji fotowoltaicznych,  

− 44 kotły na biomasę opalanych pelletem,  

− 22 gruntowe pompy ciepła.  

 Gmina Ustrzyki Dolne jest odpowiedzialna za utrzymanie i realizację działań 

projektowych przez co najmniej 5 lat. Po okresie trwałości projektu wszystkie instalację 

przejdą na własność podmiotów prywatnych.  

wartość całkowita projektu: 14 376 637,95 zł / 

dla Gminy Ustrzyki Dolne: 5 326 617,79 zł/ 

wartość dofinansowania: 8 864 707,58 zł / 

dla Gminy Ustrzyki Dolne: 3 252 932,08 zł/ 

źródło dofinansowania/program: RPO WP 2014-2020 

termin realizacji: 24.10.2017- 30.09.2019 

postęp realizacji: zadanie zrealizowane 

partnerzy: gmina Cisna, Czarna, Olszanica, Solina. 

 

Kolejnym przykładem działań podejmowanych przez Gminę w roku 2020, które 

stanowią wyraźny element realizacji Strategii jest rozpoczęty projekt pn.: Budowa 

przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Ustrzyki Dolne wpisujący się  

w Priorytet II. W ramach tego projektu planuje się inwestycje polegającą na instalacji 120 

biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze Natura 2000  

w gminie Ustrzyki Dolne oraz przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej na 

temat potencjału przyrodniczego tego obszaru i ochrony jego bioróżnorodności. Celem 
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podjętych działań jest ograniczenie ilości odprowadzanych nieoczyszczonych ścieków 

bytowo-gospodarczych z gospodarstw domowych do gleby i wód, a w efekcie przerwanie 

procesów degradacji środowiska naturalnego w Gminie Ustrzyki Dolne. 

Planowane efekty realizacji zadania: 

− zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska niekontrolowanym i nielegalnym zrzutem 

ścieków, 

− zmniejszenie ryzyka skażeń ujęć wody, cieków i zbiorników wodnych, wód 

podziemnych, środowiska objętego formami ochrony przyrody, 

− zmniejszenie negatywnego wpływu turystki na zanieczyszczenie środowiska, 

− poprawa wizerunku gminy. 

W 2020 r został przeprowadzony pierwszy nabór zgłoszeń do udziału w projekcie oraz 

podpisana umowa o dofinansowanie. 

Wartość całkowita projektu: 3 999 976,09 zł 

wartość wkładu miasta: 3 430,80 zł  

wartość wkładu własnego mieszkańców: 597 066,31 zł 

wartość dofinansowania: 3 399 478,98 zł 

postęp realizacji: zadanie w trakcie realizacji. 

 

Dodatkowo w roku 2020 pozyskano środki i podpisano umowę na dofinansowanie 

projektu pn.: Budowa pasywnego segmentu B budynku Urzędu Miejskiego  

w Ustrzykach Dolnych. Głównym celem projektu jest obniżenie emisyjności pyłów  

w mieście Ustrzyki Dolne poprzez efektywność wykorzystania zasobów energetycznych. 

W ramach projektu planuje się: 

− przygotowanie terenu pod budowę poprzez rozbiórkę istniejącego budynku wraz  

z przełożeniem niezbędnych sieci, 

− roboty ziemne w obrębie nowych fundamentów, gruntowego wymiennika ciepła, 

schodów terenowych i parkingów, 

− roboty konstrukcyjne i budowlane w zakresie wznoszenia kompletnego budynku, 

− podłączenie i montaż niezbędnych instalacji i urządzeń służących ochronie 

środowiska, z zastosowaniem rozwiązań technicznych takich jak: powiązanie źródła 

ciepła (gruntowa pompa ciepła) z odnawialnym źródłem energii elektrycznej, 

wykonanie instalacji OZE, montaż punktów ładowania pojazdów elektrycznych, 

− budowlano-montażowe roboty wykończeniowe z zastosowaniem rozwiązań służących 

dostosowaniu budynku do standardów pasywnych takich jak: zastosowanie urządzeń 

zacieniających i systemów chłodzenia w porze letniej, automatyczne sterowanie 

temperatura w poszczególnych pomieszczeniach. 

Projekt przewiduje też: wyposażenie budynku, nadzór inwestorki, przeprowadzenie 

mechanizmów kontroli jakości, promocję. Efekty realizacji projektu będą widoczne głównie 

w sferze środowiskowej. Projekt jest ze wszech miar uzasadniony i konieczny, spowoduje 

zintensyfikowanie działań w zakresie rozpowszechniania budownictwa pasywnego oraz 

wzrostu produkcji energii z OZE, co wpłynie na poprawę jakości powietrza 

atmosferycznego oraz pozwoli na realizację celów określonych w Planie Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne. Ten projekt wpisuje się w Priorytet IV – 
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Kapitał Ludzki i Społeczny, Działanie II– Zwiększenie dostępu i jakości usług publicznych 

Strategii Rozwoju Gminy 2015-2025. 

Wartość całkowita projektu: 5 281 183,02 zł 

wartość wkładu miasta: 2 704 957,05 zł  

wartość dofinansowania: 2 576 225,97 zł 

postęp realizacji: zadanie w trakcie realizacji 

 
 

W Ustjanowej Dolnej powstała wiata grillowa wraz wyposażeniem. W ramach 

zadania pn.: Budowa wiaty grillowej przy budynku świetlicy w Ustjanowej Dolnej w dniu  

26 września br. został zorganizowany Piknik Rodzinny wieńczący przeprowadzoną 

inwestycję.  Dzięki budowie wiaty grillowej wyposażonej w palenisko i ławki powstał w pełni 

funkcjonalny oraz ogólnodostępny kompleks rekreacyjno-sportowy. Dotychczasowy brak 

zaplecza rekreacyjnego skutkował brakiem możliwości organizacji wszelkiego rodzaju 

wydarzeń społeczno-kulturalnych połączonych z degustacją potraw i lokalnych specjałów 

przygotowywanych na wolnym powietrzu. Budowa wiaty wraz z wyposażeniem dała 

olbrzymie możliwości zwłaszcza lokalnym społecznikom, inspirującym mieszkańców do 

wspólnej integracji na rzecz kreowania swojego otoczenia i wspólnego spędzania wolnego 

czasu z rodziną i przyjaciółmi. Tym samym zadanie w znaczny sposób przyczyniło się do 

wzmocnienia więzi społecznych dzięki współpracy lokalnej społeczności na rzecz jego 

realizacji oraz wspólnej organizacji wydarzeń kulturalnych. Tego typu obiekt po realizacji 

zadania stał się jedynym w najbliższej okolicy. Realizacja zadania przyczyniła się do 

podwyższenia jakości innych przedsięwzięć wpisanych w Sołecka Strategię Rozwoju Wsi 

Ustjanowa Dolna, zwłaszcza tych związanych ze świetlicą wiejską, służących integracji 

społecznej wsi. Projekt wpisał się w Priorytet IV – Kapitał Ludzki i Społeczny, Działanie V-

Rozwijanie tożsamości i integracji społecznej Strategii Rozwoju Gminy 2015-2025. 

Wartość całkowita projektu: 32 380,00 zł (w tym praca mieszkańców w ramach 

wolontariatu 7380,00zł). 

Wartość dofinansowania: 10 000,00 zł 

wartość wkładu miasta: 15 000,00 zł 

postęp realizacji: zadanie zrealizowane 

 
Strategia Rozwoju Gminy 2015-2025 określa Priorytet IV – Kapitał Ludzki  

i Społeczny, Działanie VI – Dopasowanie poziomu wykształcenia i edukacji mieszkańców 

do zmieniających się warunków ekonomiczno–społecznych. W roku 2020 Gmina Ustrzyki 

Dolne otrzymała dofinansowanie w wysokości 72 900,00 zł na funkcjonowanie miejsc 

opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego 

z udziałem środków z wcześniejszych edycji programu „MALUCH+”. Kwota otrzymanego 

wsparcia obejmuje 45 miejsc. Finansowym wsparciem została objęta instytucja opieki nad 

dziećmi w wieku do 3 lat, Żłobek Miejski w Ustrzykach Dolnych zlokalizowany na  

ul. Pionierskiej 8 w Ustrzykach Dolnych. 
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6.2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Ustrzyki Dolne  

Na terenie gminy posiadamy obowiązujące Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ustrzyki Dolne, które 

przyjęte zostało Uchwałą IX/126/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia  

16 kwietnia 2019 r. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego wraz ze zmianą wprowadzoną uchwałą Nr XXXII/419/20 Rady Miejskiej  

w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 

Ustrzyki Dolne.  

Opracowane w latach 2016 - 2019 Studium powstało zgodnie z zapisami 

obowiązującej ustawy, tj. ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.).  

Opracowanie powyższego Studium, przyczyniło się do uporządkowania  

i polepszenia w zagospodarowaniu poszczególnych terenów oraz ułatwi prowadzenie na 

terenie gminy racjonalnej polityki przestrzennej. 

 

6.3 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  

Na terenie gminy Ustrzyki Dolne obowiązuje 43 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 2020) w trakcie procedowania jest pięć projektów 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego tj. MPZP „Przemysłowa II” MPZP 

działek ew. nr 3/5, 3/9 i 21 w obrębie geodezyjnym Arłamów oraz działki  

ew. nr 48/1 w obrębie geodezyjnym Kwaszenina, MPZP dla działki ew. nr 2369/3 w obrębie 

geodezyjnym Ustrzyki Dolne oraz częściowo pokrywający się z obszarami, dla których 

obowiązuje już miejscowy plan MPZP „Stadion Zimowy” oraz MPZP Ustjanowa Górna III. 

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 

MPZP dla gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Hermanowice 

- Strachocina, terenu położonego w gminie Ustrzyki Dolne 
2011 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Trójca 

etap I 
2012 
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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 

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego "Jamna Górna-Arłamów" 
2019 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

„Rynek I”. 
2019 

 

Granice terenów objętych obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego. 
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6.4 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 z dnia 20 grudnia 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 226 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.  

 

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 
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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. W 2020 r. do Gminnej Ewidencji Zabytków 

Gminy Ustrzyki Dolne włączono kartę adresową zabytku nieruchomego wpisanego do 

rejestru zabytków nieruchomych województwa podkarpackiego: Budynek rafineryjny  

tzw. Beczkarnia przy ul. Kolejowej 2 w miejscowości Ustrzyki Dolne – Zarządzenie  

nr 10/III/20 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 11.03.2020 r. 

Na terenie gminy Ustrzyki Dolne znajdują się 33 zabytki nieruchome wpisane do rejestru 

zabytków. 

 

6.5 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 2020 r.  

w gminnych przewozach pasażerskich   

 

• Ustrzyki Dolne – Bandrów – przez Jałowe Moczary 

• Ustrzyki Dolne – 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 

 

2020 rok  

 

Przebieg w kilometrach w gminnych przewozach pasażerskich – 20 952,6 km  

Liczba pasażerów przewiezionych tj.: 

- liczba sprzedanych biletów jednorazowych w gminnych przewozach pasażerskich – 1 

677 

- liczba sprzedanych biletów miesięcznych w gminnych przewozach pasażerskich, (gdzie 

jeden bilet miesięczny = 44 pasażerów) – 1 931 x 44 = 84 964   

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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6.6 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 „Programu 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 2020 r. Gmina Ustrzyki Dolne zrealizowała zadanie pn.: „Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Ustrzyki Dolne”. Koszt całkowity zadania wyniósł 35 

145,45 zł. Zadanie zostało sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej: 14 700,00 zł, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie: 10 290,00 zł oraz ze środków własnych 

Gminy: 10 155,45 zł. Przyznane dotacje oraz wkład własny Gminy pozwoliły na odebranie 

i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w ilości 50,847 Mg z 23 nieruchomości 

na terenie Gminy Ustrzyki Dolne. 

Gmina Ustrzyki Dolne w 2020 r. zrealizowała zadanie pn.: „Usuwanie odpadów  

z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big 

Bag”.  

Na realizację przedsięwzięcia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Warszawie udzielił Gminie Ustrzyki Dolne dofinansowanie  

w formie dotacji, w kwocie do 18 898,00 zł. Pozyskana dotacja pozwoliła na odebranie  

i unieszkodliwienie odpadów w ilości 35,8 [Mg].  

 

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Ustrzyki Dolne 

Według stanu na koniec 2020 r. na terenie gminy Ustrzyki Dolne występowały następujące 

formy ochrony przyrody: 

1. Pomniki przyrody: pojedyncze drzewa- 63 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: Wschodniobeskidzki 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. 

Gmina Ustrzyki Dolne w 2020 roku realizowała ustawę z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na obszarze Gminy Ustrzyki Dolne usługę 

odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych w ramach zamówienia  
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z wolnej ręki „In-House” świadczyła „Gospodarka Odpadami Ustrzyki Dolne” Sp. z o. o.  

z siedzibą przy ul. Przemysłowej 20 J w Ustrzykach Dolnych.  

W 2020 roku ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na Zagospodarowanie 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu Gminy Ustrzyki Dolne. 

W przedmiotowym postępowaniu złożona została jedna oferta przez: Zakłady Usługowe 

„Południe” Sp. z o.o. w Krakowie, ul. Lubicz 14, 31-504 Kraków, spełniająca warunki 

udziału w postępowaniu. Odpady niesegregowane (zmieszane) w 2020 r. były 

przekazywane do Zakładu Mechaniczno – Biologicznego Przetwarzania Odpadów  

w Przemyślu, bioodpady przekazano do Zakładu Zagospodarowania Odpadów  

w Młynach, natomiast odpady segregowane do Sortowni Odpadów Selektywnie 

Zebranych z siedzibą przy ul. Przemysłowej 20 J w Ustrzykach Dolnych. Z uwagi na to, że 

gmina wyłączyła z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości 

niezamieszkane, odpady komunalne z tych nieruchomości odbierane były przez podmioty 

wpisane do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych prowadzonego przez Burmistrza Ustrzyk Dolnych. 

Na terenie Gminy Ustrzyki Dolne w 2020 r. zostały odebrane następujące ilości 

odpadów [Mg]: 

Niesegregowane 

(zmieszane) odpady 

komunalne 

Selektywnie 

zebrane odpady 

komunalne 

Bioodpady 
Punkt Selektywnego 

Zbierania Odpadów 

1599,42 847,17 7,460 468,94 

Łącznie odebranych zostało 2922,99 Mg odpadów komunalnych 

 Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Ustrzyki Dolne segregacji podlegają następujące frakcje odpadów: szkło, metale  

i tworzywa sztuczne, papier, bioodpady, popiół i żużel. Na terenie Gminy Ustrzyki Dolne 

funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. 

Przemysłowej 20J w Ustrzykach Dolnych, do którego mieszkańcy Gminy w ramach opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą samodzielnie oddać segregowane 

odpady komunalne tj. szkło, papier, tworzywa sztuczne i metale, w tym opakowania 

wielomateriałowe, odpady odzieży i tekstyliów, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte 

opony, z wyjątkiem opon pochodzących z działalności rolniczej i gospodarczej, bioodpady, 

popiół  oraz żużel, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny  

i elektroniczny, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory oraz inne 

odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych z wyjątkiem 

azbestu, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych  

w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie 

iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł  

i strzykawek. W Gminie Ustrzyki Dolne w 2020 r. dwa razy w roku, w miesiącach maj  

i wrzesień odebrane zostały od mieszkańców odpady wielkogabarytowe. Dodatkowo  

w wyznaczonych punktach na terenie miasta prowadzona była zbiórka baterii oraz 

przeterminowanych leków. 
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W 2020 roku stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynosiły:  

• w styczniu 2020 roku: 11,50 zł od osoby miesięcznie w przypadku, gdy odpady były 

zbierane w sposób selektywny oraz 46,00 zł w przypadku, gdy odpady były zbierane  

w sposób nieselektywny, 

• od lutego 2020 roku: 25 zł od osoby miesięcznie w przypadku, gdy odpady były zbierane 

w sposób selektywny oraz 75,00 zł miesięcznie od osoby, jeżeli właściciel nieruchomości 

nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. 

Dodatkowo w 2020 roku zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych  

nr XXIII/308/20 z dnia 23 kwietnia 2020 r. wprowadzono zwolnienie z części opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli budynków jednorodzinnych 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 

przydomowym. Zwolnienie, o którym mowa przysługuje w wysokości 0,50 zł miesięcznie 

za każdą osobę zamieszkującą nieruchomość.  

Na dzień 31.12. 2020 r. systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 

objętych było 13 131 mieszkańców. Powyższe dane pochodzą z elektronicznej ewidencji 

opłat za odpady komunalne, wprowadzonych na podstawie deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kontrolowano poprawność złożonych przez 

mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, w tym ich 

zgodność ze stanem rzeczywistym (liczbą osób zameldowanych). Celem poprawy 

walorów estetycznych i praktycznych w 2020 r. Wspólnoty i Spółdzielnie Mieszkaniowe 

ustawiły przy budynkach zabudowane i zamykane wiaty śmietnikowe, przyczyniając się 

do zachowania czystości i porządku na terenie Gminy Ustrzyki Dolne. Ponadto w ramach 

edukacji ekologicznej odbyło się spotkanie z młodzieżą szkolną, w celu przybliżenia zasad 

prawidłowej segregacji odpadów komunalnych, opracowano również ulotkę zawierającą 

informację, jak prawidłowo segregować odpady komunalne u źródła.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

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 
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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 

• 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. 
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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 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 bytowych, 

zgodnie ze stanem za 2020 r. wynika, iż na terenie gminy Ustrzyki Dolne w obszarze 

miejskim usytuowanych jest 90 zbiorników bezodpływowych oraz 18 przydomowych 

oczyszczalni ścieków bytowych, natomiast na obszarach wiejskich znajduje się 1692 

zbiorniki bezodpływowe oraz funkcjonuje 209 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 2020 r.  

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

Ustrzyki Dolne: 

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

udoskonalona) 123,79 m3 drewna iglastego; 

• Nowosielce Kozickie: wykonano specjalne zabiegi agrotechniczne na powierzchni  

0,5 ha; 

• Nowosielce Kozickie: wykonano odnowienie sztuczne pod okapem drzewostanu  

w rębni złożonej na powierzchni 0,5 ha, posadzono 4000 sadzonek gatunku buk 

pospolity; 
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• Wojtkowa, Nowosielce Kozickie: wykonano dwukrotnie pielęgnację upraw i ich 

zabezpieczenie przy pomocy repelentu na powierzchni 1,4 ha; 

• Ustrzyki Dolne: pozyskano w użytku przedrębnym (trzebież późna) 4,55 m3 drewna 

liściastego; 

• dokonano przeglądu stanu lasów pod kątem występowania szkód abiotycznych  

i biotycznych oraz ogólnego stanu sanitarnego drzewostanów. 

UPUL Leszczowate, Ropienka, Stańkowa, Zawadka: 

• Leszczowate: pozyskano w użytku przedrębnym (trzebież późna) 120,3 m3 drewna 

iglastego; 

• Ropienka: pozyskano w użytku przedrębnym (trzebież późna) 110,58 m3 drewna 

iglastego; 

• Stańkowa: pozyskano w użytku przedrębnym (trzebież późna) 15,04 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. 

 

6.7 Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego w 2020 roku 

 

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: 

1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie; 

2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających 

na celu przeciwdziałanie temu zjawisku; 

3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; 

4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia 

pomocy w środowisku lokalnym; 

5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 
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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; 

• 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 2020 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. 

 

Procedura „Niebieskie Karty” w 2020 r. 

 

1. Liczba ogółem sporządzonych „Niebieskich Kart A”: 36 

- w tym przez przedstawicieli podmiotów wszczynających procedurę: 

a) policji - 35 

b) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej - 1 

c) gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych - 0 

d) oświaty - 0 

e) ochrony zdrowia - 0 

2. Liczba prowadzonych przez grupy robocze spraw w ramach procedury „Niebieskie 

Karty”: 43. 

a) liczba utworzonych w 2020r. grup roboczych 31 

c) liczba posiedzeń grup roboczych 145 

d) liczba osób poszkodowanych w wyniku przemocy w rodzinie, których  

w/w postępowanie dotyczyło 100 

e) liczba osób stosujących przemoc w rodzinie, których w/w postępowanie  

dotyczyło 43 

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

Roboczą: 26 
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4. Liczba sporządzonych „Niebieskich Kart D” przez Zespół Interdyscyplinarny / Grupę 

Roboczą: 16 

5. Liczba zakończonych w 2018 r. spraw w ramach procedury „Niebieskie Karty”  

na podstawie: 

a) § 18 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty”  

oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”: 34 

b) § 18 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty”  

oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”: 4 

6. Liczba przypadków odebrania dziecka z rodziny przez pracownika socjalnego 

wykonującego obowiązki służbowe 0 

 

Działania pomocowe prowadzone przez pracowników  

Ośrodka Pomocy Społecznej w 2020 r.,  

w odniesieniu do osób uwikłanych w problem przemocy w rodzinie. 

 

1. Działania podejmowane wobec osób doświadczających przemocy w rodzinie: 

Liczba osób Podjęte działania 

2 Psychoterapia dla osób współuzależnionych 

6 Wsparcie psychologa 

3 Objęcie dozorem kuratora 

1 Wsparcie psychiatry 

2 Pomoc prawna 

 

2. Działania podejmowane wobec osób stosujących przemoc w rodzinie: 

Liczba osób Podjęte działania 

2 Psychoterapia dla osób uzależnionych 

19 Wniosek do Prokuratury Rejonowej o przymusowe leczenie 

odwykowe 

15 Wniosek do Prokuratury o podjęcie działań w stosunku do 

sprawcy przemocy 

5 Skierowanie do Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania 

problemów Alkoholowych o leczenie odwykowe 

5 Objęcie dozorem kuratora sądowego 

 

3. Działania podejmowane wobec świadków przemocy w rodzinie oraz dzieci 

doświadczających przemocy w rodzinie 

Liczba osób Podjęte działania 

3 Objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną  

w szkole oraz zajęciami dydaktyczno-wychowawczymi 

15 Wniosek do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuacje rodziny 

5 Wsparcie pomocą psychologa 
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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 

Wsparcie lekarza 

psychiatry oraz pomoc 

w ramach psychoterapii 

indywidualnej i 

grupowej oraz terapii 

rodzinnej 

    X  

 

1. Od 2001r. prowadzony jest Punkt Konsultacyjny Ośrodka Interwencji Kryzysowej.  

W Punkcie Konsultacyjnym można bezpłatnie skorzystać z pomocy psychologa, 

prawnika, socjologa, pracownika socjalnego, psychoterapeutki ds. uzależnień.  

2. 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, 
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- 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. 

3. 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. 

4. Na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne funkcjonuje Poradnia Leczenia Uzależnień; 

ul.29 Listopada 42, 38-700 Ustrzyki Dolne. 

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. 

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

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, podawane do wiadomości 

we wrześniu br. oraz w tygodniu poprzedzającym dni wolne. 
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6. Na terenie powiatu bieszczadzkiego działa Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym 

Przestępstwem, gdzie osoby dotknięte przemocą w rodzinie mogą skorzystać  

z pomocy prawnej, psychologicznej, otrzymać wsparcie finansowe. 

7. Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej w Ustrzykach 

Dolnych ul. Jana Pawła II 20 świadczy pomoc: 

- psychologiczną, 

- psychoterapię indywidualną, 

- rodzinną, 

- grupową, 

- psychospołeczną  

Dla dzieci poniżej 7 roku życia, do ukończenia 21 lat a także dla rodzin  

i opiekunów prawnych jest możliwość realizacji pomocy w formie wizyty, porady 

domowej, środowiskowej miejscowej lub zamiejscowej realizowanej przez pracowników 

ośrodka. 

 

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 

 

W 2020 r. ze środków Zespołu Interdyscyplinarnego przeprowadzone zostało szkolenie 

dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych. Szkolenie pt. „Przemoc  

w rodzinie w świetle prawa karnego i rodzinnego” zorganizowane we współpracy  

z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych w dniu 28.08.2020 r. 
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6.8 Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Ustrzyki Dolne  

w 2020 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 na dziecko, 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. 
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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 wykonywaniu 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 2020 Asystent Rodziny pracował z 10 rodzinami z naszej Gminy. Wśród 

rodzin objętych asystenturą było 23 dzieci. Asystentura jest formą wsparcia, na którą 

rodziny często godzą się dobrowolnie. W 2020r. była jedna rodzina wskazana przez sąd. 

W marcu 2020 roku przed asystentami rodziny stanęło nowe wyzwanie polegające 

na przeciwdziałaniu zakażeniu się rodzin nowym koronawirusem SARS-COV-2 i wsparcie 

ich w przypadku zachorowania na wywołaną przez niego chorobę o nazwie COVID-19. 

Praca asystenta w tym okresie wymagała większej kreatywności.  Asystent wspierał 

rodziny nie tylko informacyjne i instrumentalne, ale również rodzina miała w nim oparcie 

osobowe w trudnych sytuacjach. Asystent rodziny niósł przekonanie, że w kryzysie,  

w jakim znalazła się osoba, nie pozostaje sama, ale jest ktoś kto pomoże poszukać 

zasobów niezbędnych do pokonania trudności, demonstrował, jak przechodzić przez 

zawiły labirynt różnego rodzaju wprowadzanych na bieżąco procedur związanych  

z zagrożeniem epidemiologicznym w instytucjach, czy też proponował nowe sposoby 

reagowania na codzienne sytuacje. Pedagogizował rodziców w czasie pandemii poprzez 

omówienie przez telefon objawów zachorowania na COVID-19 oraz schematu 

postępowania w przypadku zakażenia nowym koronawirusem SARS-COV-2. Omawiał  

z rodzicami ich ewentualne niepokoje i wątpliwości w zakresie swojego i dzieci 

samopoczucia. Asystent rodziny telefonicznie lub przez komunikatory społeczne, wideo 

rozmowy tworzył z rodzinami plan dnia, omawiał, jak pomagać dzieciom w odrabianiu lekcji 

w postaci e-learningu, wspierał w kontaktach ze szkołą. Asystent rodziny poprzez wideo 

rozmowy pomagał dzieciom w nauce oraz motywował do realizowania obowiązków 

domowych. Poprzez realizację asystentury rodziny uniknęły głębszego kryzysu 
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emocjonalnego związanego z pandemią oraz u rodzin nastąpiła znaczna poprawa funkcji 

opiekuńczo- wychowawczych. 

 

Koszt zatrudnienia asystenta: 

Koszt całkowity 

zatrudnienia asystenta 

Koszty zatrudnienia 

pokryte z dotacji 

Koszty zatrudnienia 

pokryte ze środków gminy 

44 254,99 zł 1 700,00 zł 42 554,99 zł 

 

W roku 2020 łączny koszt utrzymania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej pochodzących 

z Gminy Ustrzyki Dolne wyniósł 58 923,91 zł zgodnie z art.191 ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

 

 
 

6.9 Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 

 

Głównym celem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkomanii jest ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków 

wynikających z nadużywania napojów alkoholowych i używania innych substancji 

psychoaktywnych poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców 

Gminy Ustrzyki Dolne oraz prowadzenie skoordynowanych działań profilaktycznych, 

terapeutycznych i rehabilitacyjnych mających wpływ na zapobieganie powstawaniu 

nowych problemów uzależnień. Wzrost kompetencji mieszkańców i uczniów szkół 

znajdujących się na terenie gminy z zakresu problematyki uzależnień i zachowań 

ryzykownych. 

Realizacja powyższych celów wymaga: 

a) priorytetowego traktowania działań i decyzji służących profilaktyce uzależnień  

i rozwiązywaniu problemów alkoholowych, 

b) zapewnienia systematycznego finasowania realizacji Gminnego Programu, 

c) pomocy oraz współpracy z jednostkami gminnymi, instytucjami, stowarzyszeniami 

i fundacjami realizującymi powierzone im zadania Gminnego Programu, 
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d) podnoszenia poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców Miasta i Gminy Ustrzyki 

Dolne, 

e) monitorowanie działań profilaktycznych podejmowanych na terenie gminy. 

Działania gminy związane z profilaktyką, rozwiązywaniem problemów alkoholowych 

i uzależnień obejmują w szczególności: 

1. zapewnianie dostępności do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków oraz 

członków ich rodzin; 

2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i problemy 

z narkotykami pomocy w formie porad specjalistów terapeutów uzależnień, pomocy 

społecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; 

3. udzielanie wsparcia finansowego organizatorom wypoczynku letniego, którego 

istotnym elementem jest realizacja programu profilaktyczno-integracyjnego, 

przeznaczonego dla osób i rodzin dotkniętych alkoholizmem oraz zagrożonych 

problemem alkoholowym, innymi uzależnieniami i wykluczeniem; 

4. wspieranie i finasowanie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży 

uwzględniając w tym zagospodarowanie czasu wolnego, poprzez prowadzenie 

zajęć pozalekcyjnych np.: sportowych, plastycznych, muzycznych, kulturalnych itp.;  

5. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej 

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień od substancji 

psychoaktywnych zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży; 

6. organizacja i finansowanie szkoleń mających na celu podnoszenie kwalifikacji 

członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

7. wspieranie, a w uzasadnionych przypadkach również finasowanie działalności 

instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służącej realizacji zadań 

Gminnego Programu; 

8. podejmowanie działań i czynności zmierzających do podjęcia leczenie 

odwykowego wobec osób nadużywających alkoholu i substancji psychoaktywnych 

poprzez: 

a) przeprowadzanie rozmów motywujących osoby mające problem 

z nadużywaniem alkoholu i narkotyków do podjęcia leczenie; 

b) współpraca z rodzinami osób dotkniętych lub zagrożonych problemem 

alkoholowym i innymi uzależnieniami (rozmowy, działania edukacyjnie 

i informacyjne); 

c) realizacja czynności polegających na przeprowadzaniu badań i sporządzaniu 

opinii biegłych sadowych w związku z art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 26 

października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi; 

9. nadzór nad przestrzeganiem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania 

alkoholizmowi, współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie; 

10. udział w Zespole Interdyscyplinarnym; 

11. realizowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie 

z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 tj. prowadzenia 
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procedury Niebieskie Karty (MGOPS), diagnozowania sytuacji i potrzeb osób 

doświadczających przemocy domowej szczególnie w rodzinach posiadających 

dzieci i udzielania takim osobom kompleksowych informacji o możliwościach 

uzyskania pomocy psychologicznej i prawnej oraz wsparcia. 

Realizacja zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych  

i uzależnień odbywać się będzie w następujących formach: 

1. Działalność informacyjna i edukacyjna z zakresu profilaktyki i uzależnień wspierająca 

zdrowy rozwój psychiczny dzieci i młodzieży, obejmująca: 

a) programy profilaktyczne zwłaszcza rekomendowane przez PARPA; 

b) kampanie i projekty edukacyjne; 

c) konkursy, zajęcia i warsztaty o tematyce przeciwdziałania wszelkim 

uzależnieniom promujące zdrowy styl życia; 

d) spektakle, koncerty o charakterze profilaktycznym; 

e) pozalekcyjne zajęcia o charakterze zajęć sportowych, kulturalnych i innych kół 

zainteresowań; 

f) inne formy profilaktyki (zakup materiałów profilaktycznych, informacyjnych, 

a także artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć, warsztatów, szkoleń 

i kampanii edukacyjnych oraz poradnictwa); 

2. Zapewnianie osobom uzależnionym i członkom ich rodzin dostępu do pomocy 

terapeutycznej i rehabilitacyjnej poprzez: 

a) kontakt z członkami GKRPA w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych przy  

ul. Kopernika 1, 

b) zapewnienie dostępu do poradni Terapii Uzależnień w Ustrzykach Dolnych przy ul. 

29 Listopada 42, 

c) zapewnienie dostępu do biegłych sądowych, 

d) współtworzenie lokalnego systemu wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu  

i substancji odurzających oraz członków ich rodzin. 

3. Udzielanie rodzinom, w których występuje problem uzależnienia, pomocy prawnej 

i psychospołecznej, 

4. Organizowanie pomocy dla osób narażonych na przemoc w rodzinie. 

5. Wspieranie Ustrzyckiego Domu Kultury i Rad Sołeckich w podejmowanych akcjach 

o charakterze integracyjno – profilaktycznym, promujących trzeźwy i bezpieczny 

sposób spędzania wolnego czasu. 

6. Wspierania działalności świetlic wiejskich. 

7. Upowszechnianie i wspieranie różnorodnych form spędzania czasu wolnego, 

będących formą profilaktyki adresowaną do wszystkich grup wiekowych poprzez: 

a) lokalne imprezy o charakterze kulturalnym, 

b) lokalne imprezy propagujące kulturę fizyczną i turystykę. 

8. Podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych ukierunkowanych na 

budowanie więzi w społeczności lokalnej poprzez organizację lub 

współorganizację: 

a) pikników, 

b) festynów integracyjnych, 

c) innych form działań integracyjnych. 
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9. Przekazywanie w lokalnych mediach wiedzy na temat przeciwdziałania 

alkoholizmowi oraz informacji o możliwości uzyskania pomocy przez osoby 

uzależnione i członków ich rodzin. 

 

Realizacja Gminnego Programu koncentruje się na: 

1. Współpracy z grupami samopomocowymi, środowiskami trzeźwościowymi oraz 

organizacjami pozarządowymi prowadzącym działalność z zakresu rozwiązywania 

problemów alkoholowych. 

2. Współpracy z Policją w zakresie kontroli przestrzegania przepisów ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz uchwał 

podejmowanych przez Radę Miejską w Ustrzykach Dolnych. 

3. Współpracy z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach 

Dolnych, który: 

a) motywuje do podjęcia leczenia w występujących uzależnieniach; 

b) wydaje skierowania w celu podjęcia leczenia dla osoby uzależnionej od alkoholu  

i narkotyków; 

c) udziela informacji ofiarom przemocy domowej o instytucjach i organizacjach, które 

niosą pomoc. 

5. Współpracy z Poradnią leczenia uzależnień w Ustrzykach Dolnych, która prowadzi 

terapie indywidualne i grupowe dla osób uzależnionych od alkoholu oraz terapie 

indywidualne dla osób uzależnionych od narkotyków. 

6. Współpracy z Punktem Konsultacyjnym w Ośrodku Interwencji Kryzysowej 

w Moczarach, w którym można uzyskać: 

a) porady dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków rodzin osób 

uzależnionych od alkoholu, 

b) porady dla osób uzależnionych od narkotyków oraz członków rodzin osób 

uzależnionych od narkotyków, 

c) pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których występują 

uzależnienia, 

d) pomoc ofiarom przemocy domowej. 

7. Współpracy z Zespołem Interdyscyplinarny działającym przy MGOPS w Ustrzykach 

Dolnych, który podejmuje działania mające na celu ochronę osób doznających 

przemocy w rodzinie, a w szczególności: 

a) kompleksową pomoc członkom rodzin, w których występuje problem przemocy, 

b) udzielanie przez Ośrodek Pomocy Społecznej pomocy finansowej i rzeczowej 

rodzinom dotkniętym przemocą, 

c) podejmuje działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych  

i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą  

w rodzinie przez organizowanie szkoleń i warsztatów edukacyjnych, 

d) prowadzenie pracy socjalnej z rodzinami, w których stosowana jest przemoc, 

e) prowadzenie edukacji wśród ofiar przemocy w rodzinie w zakresie przysługujących 

im praw, 

f) tworzenie grup wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, 



RAPORT O STANIE GMINY 

 

 

WWW.USTRZYKI-DOLNE.PL 

 

94 

g) oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie poprzez motywowanie ich  

i kierowanie do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych. 

8. Współpracy z Zarządem Rejonowym PCK w: 

a) realizacji Powiatowej Olimpiady Profilaktyki, 

b) realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2015-2020, 

c) realizacji Powiatowej Kampanii Profilaktyki. 

9. Współpracy ze Szkołą Podstawową Nr 1 i Szkołą Podstawową Nr 2 w Ustrzykach 

Dolnych przy realizacji programów i kampanii profilaktycznych rekomendowanych 

zwłaszcza przez PARPA.  

10. Współpracy z dyrektorami, pedagogami i wychowawcami z pozostałych placówek 

oświatowych działających na terenie gminy i realizujących wybrane programy 

profilaktyczne. 

11. Współpracy z Ustrzyckim Domem Kultury, który realizuje programy poprzez ciągłe 

działania wspierająco-opiekuńcze w świetlicach wiejskich dla dzieci i młodzieży 

z rodzin zagrożonych alkoholizmem lub innymi uzależnieniami. 

12. Współpracy z Sądem i kuratorami. 

13. Współpracy z klubami i stowarzyszeniami sportowymi działającymi na terenie gminy 

na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. 

14. Działalności Gminnej Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Ustrzykach Dolnych, do której zadań należy: 

a) inicjowanie przedsięwzięć w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, 

b) pomoc rodzinom osób uzależnionych od alkoholu, 

c) informowanie o możliwościach pomocy prawnej, chorobie alkoholowej i sposobie 

jej leczenia, 

d) przyjmowanie wniosków w sprawie leczenia odwykowego osób uzależnionych  

od alkoholu, 

e) kierowanie osób nadużywających alkoholu na badania przez biegłych, 

f) motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do poddania się leczeniu 

przeciwalkoholowemu, 

g) rozpatrywanie oraz kierowanie do Sądu Rejonowego w Lesku osób z problemem 

alkoholowym, które nie podjęły współpracy z komisją, 

h) 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, 

i) wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady 

Miejskiej w Ustrzykach Dolnych, 

j) ścisła współpraca z instytucjami, organizacjami pracującymi w obszarze 

uzależnień, 

k) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o zwrot środków finansowych 

poniesionych na dojazd do placówek leczniczych i rehabilitację osób uzależnionych 

od alkoholu. 
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W 2020 roku Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych wysłała 126 

wezwań i przeprowadziła rozmowy z 53 osobami z problemem alkoholowym, wobec  

2 osób skierowano wnioski do Sądu o orzeczenie przymusowego leczenia. Ze środków na 

profilaktykę sfinansowano punkt konsultacyjno-informacyjny i dyżury terapeuty co 

umożliwiło korzystanie z porad indywidualnych. 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, jednak ze względu na sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa 

SARS-CoV 2 były to działania bardzo ograniczone, prowadzone z uwzględnieniem reżimu 

sanitarnego. W 2020 roku wpłynęło 114 wniosków. Łączna kwota wykorzystana  

na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 r. wyniosła 194 469,60 złotych. 

 

6.10 Program działań na rzecz Seniorów na lata 2018 – 2025 „Gmina 

Ustrzyki Dolne Seniorom” 

 

Program został przyjęty uchwałą Nr XLII/574/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach 

Dolnych 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 2020 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, 

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

pielęgniarki, z zakresu nabycia umiejętności samodzielnego pomiaru cukru we krwi 

oraz wstrzykiwania insuliny. 

 Drugi obszar działań dotyczył usług socjalnych, celem głównym było 

zabezpieczenie socjalne seniorów. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Ustrzykach 

Dolnych Nr XVII/228/2019 z dnia 02.12.2019 r. został utworzony ośrodek wsparcia – 

Dzienny Dom ,,Senior+”. Ośrodek został włączony w strukturę organizacyjną MGOPS  

w Ustrzykach Dolnych. Jest to jednostka organizacyjna, która powstała w ramach 

programu wieloletniego Senior + na lata 2015-2020. W 2020 roku do ośrodka wsparcia 

mogło uczęszczać do 20 osób w wieku 60 lat nie aktywnych zawodowo z terenu naszej 

gminy.  
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 Celem przewodnim działalności Dziennego Domu „Senior+” jest zapewnienie 

wsparcia seniorom poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej 

aktywizacji, w szczególności oferty prozdrowotnej, obejmującej usługi w zakresie 

aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. Zajęcia  

w Dziennym Domu „Senior+” w 2020 r. odbywały się z zachowaniem reżimu sanitarnego.

  

 Uchwałą Nr XIII/154/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 sierpnia 

2019 r. zatwierdzony został do realizacji projekt pod nazwą „Akademia Bieszczadzkiego 

Seniora” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

na lata 2014-2020. 

 Ośrodek wsparcia – Dzienny Dom Pomocy „Akademia Bieszczadzkiego Seniora” 

został włączony w strukturę organizacyjną MGOPS w Ustrzykach Dolnych, adresowany 

jest przede wszystkim do osób mieszkających na terenie gminy Ustrzyki Dolne. Kobiet  

w wieku powyżej 60 roku życia i mężczyzn w wieku powyżej 65 roku życia. Osób 

niesamodzielnych, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność 

wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co 

najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (tj. spełniają co najmniej 

jedną przesłankę wymienioną w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, m. in. bezrobocie, 

niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba). 

W 2020 r. w związku z rozwijająca się w kraju sytuacją epidemiologiczną Dzienny 

Dom „Senior+” jak i Dzienny Dom Pomocy „Akademia Bieszczadzkiego Seniora” czasowo 

zawiesiły swoją działalność od marca do końca maja oraz w listopadzie. 

W 2020 roku do Dziennego Domu Pomocy „Akademii Bieszczadzkiego Seniora” 

uczestniczyło 45 osób. W związku z sytuacją epidemiologiczną osoby uczestniczące  

w zajęciach podzielone były na trzy grupy po 15 osób. Wszystkie zajęcia odbywały się  

z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

Uczestnicy Dziennego Domu Pomocy mogli korzystać m. in.: 

• z opieki wykwalifikowanej kadry – usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, 

• z dowozu na zajęcia i z zajęć dla uczestników, którzy mają problem z dotarciem do 

Dziennego Domu Pomocy, 

• z wyżywienia w postaci cateringu (2 posiłki dziennie), 

• ze wsparcia psychologa, rehabilitanta, dietetyka, 

• z porad prawnych, prelekcji w zakresie zdrowego, racjonalnego, bezpiecznego 

trybu życia, 

• z zajęć zwiększających sprawność fizyczną, zajęć rekreacyjno-towarzyskich, 

• uczestnicy skorzystali również z wycieczek zorganizowanych m.in. do Centrum 

Kultury Ekumenicznej im. Św. Jana Pawła II w Myczkowcach, Bieszczadzkiej 

Szkoły Rzemiosła w Uhercach oraz do Bieszczadzkiej Wytwórni Piwa URSA 

MAIOR w Uhercach (wycieczki odbyły się z zachowaniem reżimu sanitarnego). 

 

Uczestnicy Dziennego Domu Pomocy przebywają w placówce przez co najmniej  

8 godzin dziennie przez wszystkie dni robocze, natomiast w weekendy i święta  

15 uczestników mają zapewnioną opiekę zdalną poprzez używanie opasek życia. 
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 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 2020 r. objęto 31 osób w wieku powyżej 60 roku 

życia, udzielono 16 397 świadczeń (tj. 1 godzina – 1 świadczenie), wydatkowano na ten 

cel 393.528,00 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 24,00 

zł. 

  

Z pomocy finansowej MGOPS w Ustrzykach Dolnych w formie: 

• zasiłków okresowych skorzystało 18 osoby w wieku 60 + (kwota wydatkowanych 

środków to 34 608,29 zł, liczba świadczeń 133), 

• zasiłków celowych skorzystało 60 osób w wieku 60+, 

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

dożywiania” skorzystało 48 osób w wieku 60 +, 

 

Trzeci obszar działań dotyczył udziału seniorów w życiu społeczności lokalnej, 

celem głównym była aktywizacja osób starszych. Ze względu na epidemię działania  

w 2020 r. były ograniczone jednak Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej  

w Ustrzykach Dolnych udało się zrealizować wydarzenia kulturalne kierowane między 

innymi bezpośrednio do seniorów: 

• „Książka do domu”, 

• „Święto ziół i kwiatów”, 

• „Czytanie Narodowe – Mobilna Balladyna”, 

• „Rozmowa z …” gościem była Dagny Mikoś 

• Dyskusyjny Klub Filmowy. 

 

W marcu 2020 r.  rozpoczął się trzeci semestr na Ustrzyckim Uniwersytecie 

Trzeciego Wieku. Naukę w trzecim semestrze w UUTW rozpoczęło 100 osób. Plan zajęć 

Ustrzyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku posiadał wiele propozycji, wśród nich 

znajdowały się: zajęcia taneczne, zajęcia na basenie, gimnastyka, nauka języka 

angielskiego, zajęcia komputerowe oraz nowość, czyli zajęcia teatralne. Słuchaczem 

UUTW są osoby w wieku 55+ niezależnie od posiadanego wykształcenia. 
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6.11 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Ustrzyki Dolne w 2020 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 Gminnego 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: 

1. Ofiary i sprawcy przemocy; 

2. Rodzice i opiekunowie krzywdzonych dzieci; 

3. Rodziny i osoby dotknięte zjawiskiem przemocy; 

4. 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); 

5. Przedstawiciele władz lokalnych (radni, sołtysi); 

6. Społeczeństwo. 

 

CEL GŁÓWNY: 

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. 

1. Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie, 

2. Zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i zwiększenie 

dostępności pomocy, 

3. Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób 

stosujących przemoc w rodzinie.  
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CELE SZCZEGÓŁOWE: 

1. Diagnozowanie i monitorowanie problemu przemocy;  

2. Podniesienie świadomości i wrażliwości społecznej na problemy związane  

z przemocą w rodzinie;  

3. Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników służb i instytucji zajmujących się 

przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie; 

4. Zapewnienie kompleksowej pomocy członkom rodzin, w których występuje problem 

przemocy. 

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMU 

Realizacja celów Programu zakłada: 

1. uwrażliwienie społeczności lokalnej na problem przemocy w rodzinie, 

2. promowanie modelu rodziny wolnej od przemocy, 

3. edukację dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie przemocy w rodzinie 

4. działania interdyscyplinarne w zakresie przeciwdziałania przemocy. 

 

DZIAŁANIA SŁUŻĄCE REALIZACJI PROGRAMU 

1. Diagnozowanie i monitorowanie problemu przemocy w rodzinie 

1.1 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) 

1.2 Monitorowanie problematyki przemocy w rodzinie oraz udzielanej pomocy. 

1.3 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. 

2. Podniesienie świadomości i wrażliwości społecznej na problemy związane  

z przemocą w rodzinie 

2.1. Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej na temat przemocy w rodzinie m.in. 

poprzez organizowanie prelekcji, pogadanek, warsztatów profilaktycznych oraz 

upowszechnianie materiałów edukacyjno- informacyjnych/ ulotek, broszur, 

wizytówek/ w tym o instytucjach udzielających pomocy w sytuacjach doświadczania 

przemocy w rodzinie. 

2.2. Prowadzenie wśród dzieci i młodzieży profilaktyki agresji i przemocy, m.in. poprzez 

organizowanie zajęć w ramach szkolnego programu profilaktyki. 

2.3. Organizowanie dla nauczycieli i pedagogów szkoleń i warsztatów dotyczących 

przemocy w środowisku szkolnym i rodzinnym. 

2.4. Współuczestnictwo w programach i kampaniach społecznych poświęconych 

przemocy w rodzinie i jej skutkom. 

3. Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników służb i instytucji zajmujących się 

przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 
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3.1. Szkolenia grup zawodowych z obszaru przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie dla potrzeb współpracy w grupach roboczych, 

3.2. 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. 

4. Zapewnienie kompleksowej pomocy członkom rodzin, w których występuje problem 

przemocy. 

4.1. Udzielanie przez Ośrodek Pomocy Społecznej pomocy finansowej i rzeczowej 

rodzinom dotkniętym przemocą. 

4.2. Prowadzenie pracy socjalnej z rodzinami, w których stosowana jest przemoc. 

4.3. 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). 

4.4. Prowadzenie edukacji wśród ofiar przemocy w rodzinie w zakresie przysługujących 

im praw. 

4.5. Tworzenie grup wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. 

4.6. 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, 

- Sądem Rejonowym w Lesku, 

- Prokuraturą Rejonowa w Lesku, 

- Poradnią Leczenia Uzależnień w Lesku, 

- Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia SOS Lesko. 
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W 2020 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: 

L.p. 
Działania i cele 

operacyjne 
Sposób realizacji 

1 

Diagnozowanie  

i monitorowanie 

problemu 

przemocy  

w rodzinie 

W 2020 r. zwołano 6 posiedzeń zespołu 

Interdyscyplinarnego Podczas spotkań Zespołu omawiano 

problemy zjawiska przemocy  

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. 

Z uwagi na epidemię COVID-19 nie realizowano programów 

profilaktycznych dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

zarówno przez placówki oświatowe jak i przedstawicieli 

Powiatowej Komendy Policji  

w Ustrzykach Dolnych. 

3 Podniesienie 

kompetencji 

zawodowych 

pracowników 

służb  

i instytucji 

zajmujących się 

przeciwdziałaniem 

przemocy  

w rodzinie 

1.Przeprowadzone zostało szkolenie dla członków zespołu 

Interdyscyplinarnego i grup roboczych; 

I – Szkolenie pt. „Przemoc w rodzinie w świetle prawa 

karnego i rodzinnego”. Zorganizowane we współpracy  

z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach 

Dolnych w dniu 28.08.2020 r. 

 

4 Zapewnienie 

kompleksowej 

pomocy członkom 

1. Pracownicy socjalny w ramach pracy socjalnej udzielają 

informacji i wyjaśnień głównie ofiarom przemocy domowej  

o możliwościach uzyskania wsparcia (w ramach 
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rodzin,  

w których 

występuje 

problem 

przemocy 

 

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. 

2. 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. Z uwagi na epidemię jest prowadzone również 

poradnictwo zdalne. 

3. Na terenie gminy jest zlokalizowany Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej prowadzony przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie, który zapewnia schronienie dla osób 

doświadczających przemocy. 

4. 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 m.in. 

- 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. 

5. 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. 
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Przy przyjęciu do Poradni nie jest wymagane skierowanie. 

Pacjenci nieubezpieczeni mają udzielane świadczenia 

bezpłatnie. 

6. 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 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.                 

 7. W strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

funkcjonuje świetlica opiekuńcza „Pełna Chata” 

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 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 

godzi dziennie. W dni wolne od nauki szkolnej, godziny 

otwarcia Świetlicy są dostosowane do potrzeb 

wychowanków i ich rodziców, ustalane wg. kalendarza 
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organizacji roku szkolnego obowiązującego w danym roku 

kalendarzowym, podawane do wiadomości we wrześniu br. 

oraz w tygodniu poprzedzającym dni wolne. 

8. Na terenie powiatu bieszczadzkiego działa Lokalny Punkt 

Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, gdzie osoby 

dotknięte przemocą w rodzinie mogą skorzystać  

z pomocy prawnej, psychologicznej, otrzymać wsparcie. 

9.Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej  

i Psychoterapeutycznej w Ustrzykach Dolnych ul. Jana 

Pawła II 20 świadczy pomoc: psychologiczną, 

psychoterapię indywidualną, rodzinną, grupową, 

psychospołeczną dla dzieci poniżej 7 roku życia, do 

ukończenia 21 lat, a także dla rodzin i opiekunów prawnych. 

10. 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 środków finansowych na realizację 

działania oraz ograniczenia związane z epidemią COVID-19 

nie może zostać zrealizowane działanie zawarte w pkt 4 

harmonogramu. 

 

 

MONITORING I EWALUACJA  

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 2020 r. 

 

1. Liczba ogółem sporządzonych „Niebieskich Kart A”: 36 

- w tym przez przedstawicieli podmiotów wszczynających procedurę: 

a) policji - 35 

b) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej - 1 

c) gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych - 0 

d) oświaty - 5 

e) ochrony zdrowia - 0 

2. Liczba prowadzonych przez grupy robocze spraw w ramach procedury „Niebieskie 

Karty”: 43 

a) liczba utworzonych w 2019 r. grup roboczych 31 

c) liczba posiedzeń grup roboczych 145 

d) liczba osób poszkodowanych w wyniku przemocy w rodzinie, których  

w/w postępowanie dotyczyło 100 
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e) liczba osób stosujących przemoc w rodzinie, których w/w postępowanie  

dotyczyło 43 

3. Liczba sporządzonych „Niebieskich Kart C” przez Zespół Interdyscyplinarny / 

Grupę Roboczą: 26 

4. Liczba sporządzonych „Niebieskich Kart D” przez Zespół Interdyscyplinarny / 

Grupę Roboczą: 16 

 

Działania pomocowe prowadzone w ramach procedury „Niebieskie karty”  

w odniesieniu do osób uwikłanych w problem przemocy w rodzinie w 2020 r. 

 

Działania podejmowane wobec osób doświadczających przemocy w rodzinie: 

Liczba osób Podjęte działania 

2 Psychoterapia dla osób współuzależnionych 

6 Wsparcie psychologa 

3 Objęcie dozorem kuratora 

2 Wsparcie psychiatry 

2 Pomoc prawna 

 

Działania podejmowane wobec osób stosujących przemoc w rodzinie: 

Liczba osób Podjęte działania 

2 Psychoterapia dla osób uzależnionych 

19 Wniosek do Prokuratury Rejonowej o przymusowe leczenie 

odwykowe 

15 Wniosek do Prokuratury o podjęcie działań w stosunku do 

sprawcy przemocy 

5 Skierowanie do Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania 

problemów Alkoholowych o leczenie odwykowe 

5 Objęcie dozorem kuratora sądowego 

 

Działania podejmowane wobec świadków przemocy w rodzinie: 

Liczba osób Podjęte działania 

3 Objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną  

w szkole oraz zajęciami dydaktyczno-wychowawczymi 

15 Wniosek do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuacje rodziny 

5 Wsparcie pomocą psychologa 

 

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 Gminy. W 2020 roku na prowadzenie działalności Zespołu Interdyscyplinarnego 

została zaplanowana kwota 8 500,00 zł.  Wykorzystano kwotę 1 666,95zł. Z uwagi na 

epidemię COVID -19 nie zostało przeprowadzone zaplanowane szkolenie dot. 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla członków zespołu Interdyscyplinarnego i grup 

roboczych. 
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Środki zostały przeznaczone na szkolenie zorganizowane we współpracy z Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie dla 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. 

 

6.12 Program Współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami 

pozarządowymi na 2020 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 2020 r. poz. 713 z późn. zm.). 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 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.). 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 2019 roku na wniosek Burmistrza Ustrzyk Dolnych Rada Miejska  

w Ustrzykach Dolnych podjęła Uchwałę Nr XVII/243/19 z dnia 2 grudnia 2019 r.  

w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na rok 2020. 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 Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego oraz 

Ochotnicza Straż Pożarna w Stańkowej, które zaproponowały dodanie trybu małych 

grantów oraz wprowadzenie zakresów pn.: 

• Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie 

narkomanii,  

• Bezpieczeństwo, 

• Nauka, Edukacja, Oświata i Wychowanie. 
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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 

(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.). 

Program adresowany jest w szczególności do: 

1. organizacji pozarządowych; 

2. 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; 

3. stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego; 

4. spółdzielni socjalnych; 

5. 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 2020 r., poz. 1133), 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 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. 
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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 2020 roku określono obszary współpracy, które odbywały się w formach: 

1) Współpraca o charakterze wsparcia finansowego może być prowadzona poprzez 

zlecanie organizacjom zadań publicznych na zasadach określonych  

w ustawie w formie: 

a. powierzenia wykonywania zadań publicznych, wraz z udzielaniem dotacji na 

finansowanie ich realizacji, 

b. wspierania organizacji w realizacji zadań własnych o charakterze publicznym, 

wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie, 

c. zawierania umów o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych  

w ustawie. 

2) Gmina wspiera organizacje także poprzez różne formy współpracy  

o charakterze niefinansowym poprzez: 

a. doradztwo i udzielanie pomocy merytorycznej organizacjom, 

b. wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności  

i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków, poprzez: 

• publikowanie ważnych informacji na stronach internetowych Gminy, 

zarówno w zakresie działań podejmowanych przez samorząd, jak i przez 

organizacje, 

• przekazywanie przez organizacje informacji o planowanych lub 

realizowanych zadaniach sfery publicznej, 

• konsultowanie projektu programu współpracy oraz projektów aktów prawa 

miejscowego odnoszących się do zagadnień związanych z obszarem 

działalności organizacji, 

c. promowanie przez Gminę działalności organizacji i pomoc w tworzeniu  

ich dobrego wizerunku, 

d. przyznawanie raz w roku nagrody Burmistrza Ustrzyk Dolnych wyróżniającej  

się organizacji lub liderowi działalności pro publico bono, 

e. otwarte spotkania pomiędzy organizacjami a przedstawicielami samorządu  

w formie konferencji i szkoleń, 

f. udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z Gminą, które ubiegają 

się o dofinansowanie z innych źródeł, 

g. obejmowanie honorowym patronatem Burmistrza Ustrzyk Dolnych wybranych 

przedsięwzięć realizowanych przez organizacje, 

h. pomoc w nawiązaniu współpracy międzynarodowej, w szczególności z miastami 

partnerskimi, 

i. wspieranie ustrzyckich organizacji pożytku publicznego w realizacji kampanii 

informacyjno-promocyjnej służącej skutecznemu pozyskiwaniu środków w ramach 

mechanizmu 1%, 
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j. wspieranie techniczne, szkoleniowe i informacyjne oraz integracji III sektora. 

 

Priorytetowe zadania publiczne 

W roku 2020 gmina Ustrzyki Dolne wspierała zadania publiczne w zakresie:  

1. „Upowszechnianie Kultury”: 

1) Prowadzenie zespołów i upowszechnianie twórczości amatorskiego ruchu 

artystycznego w kraju i za granicą; 

2) Promocja sztuki twórców profesjonalnych i nieprofesjonalnych w kraju i za granicą; 

3) Realizacja wydawnictw promujących kulturę; 

4) Organizacja festiwali, przeglądów, prezentacji, wystaw, konkursów, plenerów, 

warsztatów i koncertów; 

5) Upowszechnianie kultury poprzez promocję edukacji muzycznej i artystycznej 

wśród dzieci i młodzieży. 

2. „Pomoc społeczna”: 

1) Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych 

osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy 

innych osób oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi. 

3. „Ochrona zwierząt bezdomnych”: 

1) Opieka nad zwierzętami bezdomnymi przebywającymi na terenie Gminy Ustrzyki 

Dolne, za które uważa się zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, 

zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia 

ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały, 

2) Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Ustrzyki Dolne przez 

uprawniony podmiot oraz przewożenie do miejsca czasowego przetrzymywania.   

3) Zapewnienie właściwych warunków bytowania, wyżywienia oraz opieki lekarsko - 

weterynaryjnej wyłapanym bezdomnym zwierzętom.     

4) Zapewnienie całodobowej opieki lekarsko - weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych i dzikich. 

5) Odławianie bezdomnych zwierząt, które skaleczą człowieka i przekazywanie ich na 

obserwację weterynaryjną zgodnie z zaleceniami Powiatowego Lekarza 

Weterynarii.     

6) Zmniejszanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację albo kastrację 

bezdomnych psów i kotów oraz usypianie ślepych miotów pochodzących od 

zwierząt bezdomnych, zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie zwierząt. 

7) Dokarmianie wolnożyjących kotów w miejscach częstego ich przebywania, 

szczególnie w okresie zimy.  

8) Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt oraz informowanie o możliwości 

przygarnięcia ich za pośrednictwem np. strony internetowej. 

9) Edukacja mieszkańców gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt. 

4. „Kultura fizyczna i sport”: 

1) Organizacja imprez z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Ustrzyki 

Dolne; 
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2) Prowadzenie działań, których realizacja w sposób bezpośredni przyczyni  

się do poprawy warunków uprawiania sportu oraz upowszechniania i krzewienia 

kultury fizycznej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 

5.  „Turystyka”: 

1) Organizacja wydarzeń turystyczno-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy; 

2) Organizacja imprez krajoznawczych; 

3) Uatrakcyjnienie oferty turystycznej; 

4) Działania popularyzujące atrakcyjność turystyczną Gminy. 

6.  „Aktywizacja i integracja osób w wieku emerytalnym w życiu społecznym”: 

1) Organizowanie imprez i zajęć kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, 

turystycznych i rekreacyjnych wspierających aktywność społeczną osób w wieku 

emerytalnym; 

2) Tworzenie i prowadzenie klubów seniora (np. Uniwersytet trzeciego wieku). 

7.  „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych”: 

1) Wsparcie organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzacych 

działalność pożytku publicznego poprzez pomoc merytoryczną, organizacyjną, 

promocyjną i finansową (np. regranting); 

2) Inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń i warsztatów specjalistycznych 

podnoszących jakość pracy organizacji pozarządowych; 

3) Organizowanie i współorganizowanie imprez dla mieszkańców Gminy, podczas 

których prezentowany będzie dorobek gminnego sektora pozarządowego. 

8. „Nauka, edukacja, oświata i wychowanie”: 

1) Organizacja przedsięwzięć edukacyjno-wychowawczych z udziałem dzieci  

i młodzieży szkolnej oraz rodziców; 

2) Wspieranie procesów edukacyjnych dzieci i młodzieży szkolnej; 

3) Opracowanie i realizacja programów edukacyjno – wychowawczych  

w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych; 

4) Organizacja sesji, sympozjów, seminariów i konferencji naukowych, popularno-

naukowych poświęconych zagadnieniom edukacyjnym i wychowawczym; 

5) Prowadzenie nieodpłatnych korepetycji adresowanych do uczniów z rodzin 

ubogich; 

6) Prowadzenie warsztatów integracyjnych oraz szkoleniowo-wypoczynkowych. 

 

Finansowanie 

1. Środki finansowe na realizację zadań publicznych są przyznawane: 

a. W drodze otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, ogłaszanych 

przez Burmistrza Ustrzyk Dolnych, który zatwierdza wyniki; 

b. 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. 

2. Oferty złożone w konkursach, o których mowa ust.1 pkt 1, opiniowane są przez komisje 

konkursowe powoływane do tego celu przez Burmistrza Ustrzyk Dolnych odrębnie dla 

każdego obszaru współpracy. 
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3. W konkursie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 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. 

 

Środki finansowe przeznaczone na realizację programu 

W 2020 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 

1. Upowszechnianie kultury 10 000,00 zł 10 000,00 zł 

2. Pomoc społeczna 591 000,00 zł 591 000,00 zł 

3. Ochrona zwierząt bezdomnych 30 000,00 zł 30 000,00 zł 

4. Kultura fizyczna i sport 230 000,00 zł 230 000,00zł 

5. Turystyka 15 000,00 zł 15 000,00 zł 

6. Aktywizacja i integracja osób w 

wieku emerytalnym w życiu 

społecznym 

30 000,00 zł 30 000,00 zł 

7. Działalność na rzecz organizacji 

pozarządowych 
15 000,00 zł 15 000,00 zł 

8. Nauka, Edukacja, Oświata i 

Wychowanie 
15 000,00 zł 15 000,00 zł 

 Ogółem 936 000,00 zł 936 000,00 zł 

 

Otwarte konkursy ofert w 2020 roku 

3 grudnia 2019 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  

(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), ogłoszono otwarte konkursy ofert na 

2020 r. z zakresu: 

1. Upowszechnianie kultury; 

2. Pomoc społeczna; 

3. Ochrona zwierząt bezdomnych; 

4. Kultura fizyczna i sport; 

5. Turystyka; 

6. Aktywizacja i integracja osób w wieku emerytalnym w życiu społecznym; 

7. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych. 
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Kwoty przyznanych dotacji z poszczególnych zakresów współpracy przedstawiają się 

następująco: 

 

1. Upowszechnianie kultury: 

Numer 

oferty 
Nazwa Oferenta 

Nazwa wnioskowanego 

zadania 
Kwota dotacji 

4/20 

Karpackie 

Stowarzyszenie 

Turystyczno-Kulturalne 

„Źródła Karpat” 

Bieszczadzcy tropiciele historii 

i kultury – organizacja 

warsztatów, wystaw oraz 

prezentacji tematycznych  

w oparciu o dziedzictwo 

kulturowe ustrzyckiej gminy  

i regionu bieszczadzkiego” 

3 400,00 zł 

5/20 
Towarzystwo Przyjaciół 

Miasta Ustrzyki Dolne 

Dyskusyjny Klub Filmowy 

FLESZ – tematyczne 

spotkania z filmem 

2 500,00 zł 

14/20 
Ustrzyckie 

Stowarzyszenie Kultury 
Tango Attack 4 100,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pomoc społeczna: 

Numer 

oferty 
Nazwa Oferenta 

Nazwa wnioskowanego 

zadania 
Kwota dotacji 

 

175/19 

 

Polski Czerwony Krzyż 

Podkarpacki Oddział 

Okręgowy 

Świadczenie usług 

opiekuńczych w tym 

specjalistycznych usług 

opiekuńczych osobom, które  

z powodu wieku, choroby lub 

innych przyczyn wymagają 

pomocy innych osób oraz 

specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi 

591 000,00 zł 
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3. Ochrona zwierząt bezdomnych: 

Numer 

oferty 
Nazwa Oferenta 

Nazwa wnioskowanego 

zadania 
Kwota dotacji 

9/20 

Bieszczadzka 

Organizacja Ochrony 

Zwierząt 

Opieka nad zwierzętami 

bezdomnymi 
30 000,00 zł 

 

4. Kultura fizyczna i sport: 

Numer 

oferty 
Nazwa Oferenta 

Nazwa wnioskowanego 

zadania 
Kwota dotacji 

171/19 

Stowarzyszenie 

Bieszczadzkiego Biegu 

Lotników 

Organizacja imprez sportowo 

– rekreacyjnych o zasięgu 

wojewódzkim, ogólnopolskim  

i międzynarodowym na 

terenie gminy Ustrzyki Dolne 

– V Bieszczadzki Bieg 

Lotników – edycja letnia 

7 000,00 zł 

172/19 

Ludowy Uczniowski 

Klub Sportowy 

„USTIANOWA” 

działający przy Szkole 

Podstawowej w 

Ustjanowej Górnej 

Szkolenie dzieci i młodzieży 

sekcji narciarstwa biegowego 

LUKS „USTIANOWA” 

9 000,00 zł 

174/19 
Bieszczadzki Klub 

Nordic Walking 

Z kijami marsz po zdrowie  

i puchary 
7 000,00 zł 

1/20 
Klub Sportowy „Lotnik 

Ustjanowa” 

Prowadzenie zajęć  

i organizacja imprez 

sportowych oraz utrzymanie 

stadionu sportowego – przez 

Klub Sportowy Lotnik 

Ustjanowa 

16 000,00 zł 

2/20 
Ludowy Klub Sportowy 

„Mechanizator” 

Popularyzacja szachów  

na terenie gminy Ustrzyki 

Dolne 

7 000,00 zł 

6/20 

Miejski Klub Sportowy 

„Bieszczady” Ustrzyki 

Dolne Sp. z o.o. 

Organizacja zajęć i imprez 

sportowych, w zakresie 

prowadzenia Miejskiego 

Klubu Sportowego 

Bieszczady Ustrzyki Dolne 

Sp. z o.o.  

na terenie gminy Ustrzyki 

85 000,00 zł 
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Dolne – sekcja piłki nożnej 

oraz utrzymanie stadionu 

sportowego 

8/20 

Uczniowski Klub 

Sportowy „Krzemień” 

działający przy SP nr 1 

w Ustrzykach Dolnych 

„Od zabawy i rekreacji do 

sportu” – organizacja zajęć  

i zawodów sportowych, 

szkolenie zawodników oraz 

udział w imprezach  

o charakterze sportowym 

8 000,00 zł 

10/20 

Międzyszkolny Klub 

Sportowy „Halicz” 

Ustrzyki Dolne 

Udział w imprezach 

sportowych oraz szkolenie 

dzieci i młodzieży sekcji 

narciarstwa biegowego oraz 

sekcji lekkoatletycznej MKS 

„Halicz” Ustrzyki Dolne 

64 000,00 zł 

12/20 
Uczniowski Klub 

Narciarski „Laworta” 

Rozwój i upowszechnianie 

narciarstwa alpejskiego 

wśród dzieci i młodzieży 

zamieszkałej na terenie 

gminy Ustrzyki Dolne w 2020 

roku 

27 000,00 zł 

 

 

5. Turystyka: 

Numer 

oferty 
Nazwa Oferenta 

Nazwa wnioskowanego 

zadania 
Kwota dotacji 

176/19 

Karpackie 

Stowarzyszenie 

Turystyczno-Kulturalne 

„Źródła Karpat” 

Ustrzycka Rozeta  

w przestrzeni turystycznej  

i kulturowej Bieszczadów – 

tworzenie marki Gminy 

Ustrzyki Dolne w celu 

uatrakcyjnienia oferty 

turystycznej regionu 

bieszczadzkiego 

15 000,00 zł 

 

6. Aktywizacja i integracja osób w wieku emerytalnym w życiu społecznym: 

Numer 

oferty 
Nazwa Oferenta 

Nazwa wnioskowanego 

zadania 
Kwota dotacji 

7/20 
Ustrzyckie 

Stowarzyszenie Kultury 

Ustrzycki Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 
30 000,00 zł 
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7. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych: 

Numer 

oferty 
Nazwa Oferenta 

Nazwa wnioskowanego 

zadania 
Kwota dotacji 

11/20 Fundacja Bieszczadzka 

„Działaj Lokalnie” – 

wyzwalamy społeczną energię 

Edycja 2020 

10 000,00 zł 

 

 

 
 

Podsumowując Gmina Ustrzyki Dolne na realizację zadań publicznych, przez 

organizacje pozarządowe, w 2020 r. przeznaczyła łącznie kwotę 916 000,00 zł. 
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10 000,00 zł

591 000,00 zł

30 000,00 zł

230 000,00 zł

15 000,00 zł 30 000,00 zł 15 000,00 zł

15 940,00 zł

591 000,00 zł

30 000,00 zł

451 809,00 zł

15 000,00 zł
30 000,00 zł 10 000,00 zł

ŚRODKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ PROGRAMU ŚRODKI WNIOSKOWANE PRZEZ NGO
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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, który ostatecznie podjął decyzję o kwocie 

dofinansowania.  

 

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 31 sierpnia 2019 r. złożonych zostało 7 wniosków dotyczących inicjatyw 

lokalnych. Po przeprowadzonej weryfikacji 3 wnioski uzyskały rekomendację Burmistrza 

Ustrzyk Dolnych na finansowanie realizacji w ramach inicjatyw lokalnych. 

 

1. Piotr Mazur – Dbamy o swoje otoczenie: 

Wnioskowana 

kwota (udział 

finansowy 

Gminy) 

Udział 

finansowy 

wnioskodawcy 

Wkład 

rzeczowy 

wnioskodawcy 

Wkład pracy 

społecznej 

Całkowity koszt 

zadania 

8 950,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 16 650,00 zł 25 600,00 zł 

 

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Stańkowej – Remont remizy strażackiej: 

Wnioskowana 

kwota (udział 

finansowy 

Gminy) 

Udział 

finansowy 

wnioskodawcy 

Wkład 

rzeczowy 

wnioskodawcy 

Wkład pracy 

społecznej 

Całkowity koszt 

zadania 

9 522,00 zł 2 500,00 zł 3 700,00 zł 2 850,00 zł 18 572,00 zł 

 

3. Uczniowski Klub Sportowy „NAFCIARZ” – Rozbudowa siłowni pod chmurką: 

Wnioskowana 

kwota (udział 

finansowy 

Gminy) 

Udział 

finansowy 

wnioskodawcy 

Wkład 

rzeczowy 

wnioskodawcy 

Wkład pracy 

społecznej 

Całkowity koszt 

zadania 

6 900,00 zł 1 000,00 zł 0,00 zł 1 300,00 zł 9 200,00 zł 

 

Na realizację powyższych zadań w ramach inicjatywy lokalnej gmina Ustrzyki Dolne 

przeznaczyła łączną kwotę w wysokości 25 372,00 zł. Wkład własny oferentów wyniósł 

28 000,00 zł, a całkowity koszt realizacji zadań to 53 372,00 zł. 
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Niestety, ograniczone środki finansowe w budżecie Gminy Ustrzyki Dolne na rok 

2020, brak realizacji zaplanowanych dochodów oraz trwający stan epidemii COVID-19 

uniemożliwiły realizację przedsięwzięć zaplanowanych na rok 2020 w ramach wniosków 

dotyczących inicjatyw lokalnych. W związku z powyższym realizacja zadań w ramach 

inicjatywy lokalnej została przełożona na kolejny rok budżetowy tj. 2021. 

 

Podsumowanie 

Organizacje pozarządowe poprzez swoją aktywną działalność wspomagały lokalny 

samorząd w wykonywaniu nałożonych mu ustawowo zadań. Wspierane przez Urząd, 

inicjowały oraz realizowały interesujące przedsięwzięcia. Działając dla dobra 

mieszkańców Gminy Ustrzyki Dolne wpływały na integrację środowiska oraz 

podwyższenie poziomu i jakości ich życia. Należy jednak podkreślić, że organizacje 

pozarządowe uzupełniają zadania samorządów lokalnych, a zaufanie jakim obdarza ich 

społeczeństwo jest świadectwem coraz większego profesjonalizmu i skuteczności ich 

działań.  

 Reasumując organizacje pozarządowe cechuje kreatywność w działaniu. Oprócz 

inicjatyw, które wpisują się w działania wieloletnie organizacji pozarządowych co roku 

pojawiają się nowe propozycje wykonania zadań. Ponadto stowarzyszenia i kluby 

sportowe pozyskują środki finansowe na swoje cele statutowe ze źródeł zewnętrznych 

(m.in. z Urzędu Marszałkowskiego, z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  

z Ministerstwa Sportu i Turystyki, ze Starostwa, z Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie, z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich). 

Praktyka, doświadczenie i obserwacje, biorąc pod uwagę ilość środków finansowych 

przekazywanych sektorowi pozarządowemu, a także perspektywa kolejnych lat powodują 

konkretyzowanie zadań priorytetowych. Problemem sektora pozarządowego jest przede 

wszystkim brak środków finansowych, a po nim kwestie zaplecza administracyjno-

technicznego. Dynamicznie zmieniające się przepisy prawne, sprawozdawczość, 

prowadzenie pełnej księgowości to zagadnienia, które wymagają prowadzenia biur oraz 

korzystania pomocy prawników i księgowych, na które organizacjom brak funduszy.  

 Program Współpracy jest niewątpliwie najważniejszym narzędziem współpracy 

samorządu z organizacjami pozarządowymi. Jego istotą było nawiązanie dialogu 

pomiędzy lokalnym samorządem a III sektorem oraz określenie wzajemnych relacji  

w rocznej perspektywie. Przedstawiając w nim cele główne, cele szczegółowe, zasady  

i formy współpracy, zakres przedmiotowy i priorytetowe zadania publiczne, okres realizacji 

programu, sposób jego realizacji, wysokość środków planowanych na realizację 

programu, tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych, sposób tworzenia 

programu oraz przebieg konsultacji, określamy ramy współpracy. 

            Zarówno komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, jak  

i podległe jednostki organizacyjne otwarte były na współpracę z podmiotami programu, 

chętnie włączając się w realizację przedsięwzięć, których pomysłodawcami były 

organizacje pozarządowe. 
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6.13 Akademia Pozytywnej Komunikacji 

 

 
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych z dniem 

31.08.2021 r. zakończył realizację projektu pt. Akademia Pozytywnej Komunikacji. Łączna 

wartość projektu wyniosła: 798 806,15 zł. Projekt współfinansowany był 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. 

Realizacja projektu podzielona była na dwie edycje, z których pierwsza trwała od 01.09.2018 

r. do 31.08.2019 r., natomiast druga od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r. 

Celem głównym projektu była poprawa funkcjonowania rodzin i osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poszerzenie oferty dotyczącej realizacji 

usług społecznych i usług wsparcia rodziny w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Ustrzyki Dolne.  

W projekcie uczestniczyły osoby zamieszkujące na terenie gminy Ustrzyki Dolne, 

korzystające lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, przeżywające 

jednocześnie trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. 

Głównym założeniem projektu było dostosowanie wsparcia do indywidualnych 

potrzeb rodziny biorącej udział w projekcie. Uczestnikom projektu zapewnione zostało 

wsparcie w formie zajęć zarówno grupowych prowadzonych metodą warsztatową, jak 

również indywidualne wsparcie specjalistyczne. W ramach projektu zrealizowane zostało 

następujące wsparcie: 



RAPORT O STANIE GMINY 

 

 

WWW.USTRZYKI-DOLNE.PL 

 

119 

1. Trening kompetencji społecznych i relacji partnerskich; 

2. Trening kompetencji życiowych; 

3. Trening zastępowania agresji; 

4. Trening intelektualny; 

5. Wyjazd edukacyjno - integracyjny dla rodzin biorących udział w projekcie, podczas 

którego zrealizowane zostały „Trening kompetencji rodzicielskich” i „Trening 

integracji emocjonalnej”; 

6. Indywidualne poradnictwo psychologiczne / rodzinne; 

7. Indywidualne spotkania z fizjoterapeutą / rehabilitantem / psychiatrą / terapeutą 

uzależnień / prawnikiem dla osób dorosłych; 

8. Indywidualne spotkania z terapeutą dziecięcym / logopedą / neurologopedą / 

pedagogiem / psychologiem dziecięcym dla dzieci; 

9. Spotkania grup wsparcia. 

 

6.14 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” (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2016 r. poz. 

335).  

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” (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2016 r. poz. 1744). 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, 

którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich 

wiek. Rodzic oraz małżonek rodzica nabywają uprawnienia do karty na czas nieokreślony. 
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Karta przysługuje także dzieciom w wieku 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. Karta przyznawana jest 

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 2020 r. do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustrzykach 

Dolnych wpłynęło 57 wniosków o przyznanie Ustrzyckiej Kart Dużej Rodziny. Na ich 

podstawie wydano 159 kart dla członków 57 rodzin. Na dzień 31 grudnia 2020 r. do 

Programu przystąpiło 19 przedsiębiorców z różnych branż. 

 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny 

 
Od 1 stycznia 2019 r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje 

wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu 

łącznie co najmniej troje dzieci. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub 

osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka. 

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom: 

− w wieku do 18. roku życia, 

− w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole 

wyższej, 

− bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem  

o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, ale tylko w przypadku, 

gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających 

powyższe warunki. 

Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie. Prawo do posiadania Karty 

przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:  

- osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

- cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta 

długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony  

w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 oraz art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy 

z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2020 r. poz. 35 ze zm.), lub w związku 

z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcnrwga4dq
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jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

- mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny  

w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw 

członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. z 2019 r. poz. 293 ze zm.), 

posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina spełniała ww. warunki. 

W przypadku osób posiadających PESEL dodatkowo należy przedłożyć: 

− ojciec i matka - oświadczenie, że rodzic nie jest lub nie był pozbawiony władzy 

rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka  

w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci; 

− dzieci powyżej 18 lat, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie  

o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce; 

− w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu 

dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub 

rodzinnym domu dziecka; 

− dzieci z rodzin zastępczych albo rodzinnego domu dziecka – postanowienie 

o umieszczeniu w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, 

− dzieci powyżej 18 r.ż. które przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo  

w rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej 

rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka.   

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

zeznań poprzez umieszczenie w nich klauzuli następującej treści „Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Aby móc składać wnioski 

elektronicznie konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu 

zaufanego. 

W roku 2020 do tut. Ośrodka wpłynęło 64 wnioski w tym:  

19 – wniosków – nowa rodzina, 

39 – wniosków wyłącznie dla rodziców, 

2 – wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia 

4 – wnioski o przedłużenie ważności karty, 

Przyznano 174 kart w formie tradycyjnych i 116 kart w formie elektronicznej.  

Na dzień 31.12.2020 r. jest 492 rodzin posiadających przynajmniej jedną zamówioną 

Kartę. 1 796 osób z terenu gminy Ustrzyki Dolne posiada uprawnienia do korzystania ze 

zniżek w ramach Karty Dużej Rodziny. Firmy, które przystąpiły do Ogólnopolskiej Karty 

Dużej Rodziny na terenie Gminy Ustrzyki Dolne to:   

- Telefonia Play 

- Bank Polski 

- Bank Pekao 

- Zespół Basenów DELFIN 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmjsgq2tg
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- Stacja Paliw Orlen 

- Arkadiusz Kuc Restauracja Niedźwiadek i Huculska 

- Biuro Podróży Eko-Karpaty 

- "Oculus" Gabinet korekcji i terapii wzroku 

- Zielony Koszyk  

- FlixBus 

Ustawowo przyznane są zniżki na przejazdy kolejowe - 37% na bilety jednorazowe oraz 

49% na bilety miesięczne - ojciec, matka, macocha i ojczym, 50% ulgi opłaty za paszport 

- ojciec, matka, macocha i ojczym, 75% ulgi opłaty za paszport - dzieci, bezpłatny wstęp 

do parków narodowych. 

Na terenie kraju dostępne są zniżki z m.in. branż: artykuły przemysłowe, edukacja, kultura, 

łączność, mieszkanie, odzież i obuwie, sport, turystyka, transport, usługi, zdrowie, 

żywność. 

 

6.15 Ośrodek Wsparcia Dzienny Dom „Senior+” 

 
Uchwałą Nr XVII/228/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2 grudnia 

2019 r. została utworzona jednostka organizacyjna pomocy społecznej ośrodek wsparcia 

– Dzienny Dom „Senior+” w Ustrzykach Dolnych. 

Dzienny Dom „Senior+” w Ustrzykach Dolnych z siedzibą przy ul. 29 Listopada 22 

rozpoczął swoją działalność od 31 stycznia 2020 r. może do niego uczestniczyć do  

20 mieszkańców Gminy Ustrzyki Dolne nieaktywnych zawodowo w wieku 60, zarówno 

kobiet jak i mężczyzn. Działania zrealizowane w ośrodku wsparcia Dzienny Dom „Senior 

+” odbywają się na wielu płaszczyznach życia m.in.: 

1. Socjalnej: 

• uczestnicy Dziennego Domu „Senior +” mają zapewniony jeden ciepły posiłek, 

poprzez catering dostarczany do placówki,  

2. Zdrowotnej: 

• spotkania edukacyjno – profilaktyczne z pielęgniarką w tym indywidualne 

konsultacje, 

• spotkania edukacyjno – profilaktyczne z dietetyczką z zakresu profilaktyki 

zdrowia i promocji zdrowego stylu życia. Indywidualne konsultacje dietetyczne, 

• spotkania tematyczne z zielarką. Prezentacja ziół oraz ich prozdrowotnego 

wpływu na zdrowie,  

• pierwsza pomoc przedmedyczna, przeprowadzanie szkolenia ze specjalistą 

BHP w formie wykładu i ćwiczeń, 

• spotkanie z rehabilitantką – realizowanie programu rehabilitacyjnego zgodnie z 

możliwościami i potrzebami uczestników, 

• trening pamięci – gry pamięciowe, kącik z krzyżówką dla seniora.  

3. Kulturalno – oświatowej:  

• wyjścia seniorów do muzeum przyrodniczego w Ustrzykach Dolnych, 
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• wspólne oglądanie filmów, czytanie prasy, książek, gry planszowe, 

• organizowanie spotkań okolicznościowych, tj. imieniny seniorów, Tłusty Czwartek 

itp., 

• spotkania z lokalnymi artystami:  

- spotkanie z lokalnym akordeonistą Panem Tadeuszem, 

- spotkanie z lokalną pasjonatką rękodzieła Panią Marią autorka drewnianych 

„Aniołów Bieszczadzkich”, która udzieliła cennych wskazówek seniorom 

dzięki czemu mogli zainspirować się, aby tworzyć własne „Anioły”, 

• wycieczki tematyczne. Seniorzy w 2020 r. mogli uczestniczyć w warsztatach 

garncarski w Jankowcach, gdzie pod okiem instruktora mogli pracować na kole 

garncarskim tworząc kubeczki, miski i inne przedmioty według własnego pomysłu. 

4. Sportowo- rekreacyjnej: 

• zajęcia z nordic walking, szkolenie z tego zakresu przeprowadził prezes 

stowarzyszenia Bieszczadzkiego Klubu Nordic Walking. Seniorzy otrzymali 

praktyczne wskazówki dotyczące prawidłowej techniki chodzenia. 

 
 

5. Terapii zajęciowej – warsztaty artystyczne: 

• uczestnicy dziennego Domu „Senior+” mają możliwość brać udział w zajęciach 

rzeźbiarskich, gdzie za pomocą dłuta i innych narzędzi rzeźbiarskich wykonują 

prace artystyczne. Rzeźby powstają bez użycia jakichkolwiek szablonów. Każdy 

twórca dokładnie planuje koncepcje powstawania swojej pracy. 
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• malowanie na szkle, które różni się od malowania na innych podłożach, zyskuje  

u seniorów duże zainteresowanie. Do malowania seniorzy wykorzystują 

odpowiednie do tej techniki farby oraz szkoło, które wcześniej przygotowują tak, 

aby farba mogła na nim pozostać. 

 
 

• wyszywanie obrazów metodą koralikową, które usprawnia koordynację ruchową  

i poprawia koncentrację. Metoda ta jest niezwykle czasochłonna oraz wymaga 

precyzji. Uczestnicy tą metoda wyszywają m. in. Ikony jak i krajobrazy. 
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• String Art. - sztuka strunowa lub sztuka szpilki i nici charakteryzująca się układem 

kolorowych nici nawleczonych między punktami w celu utworzenia wzorów 

geometrycznych i w tej dziedzinie seniorzy chętnie zrealizują nowe projekty 

artystyczne. 

 
 

• seniorzy z Dziennego Domu „Senior+” mają możliwość rozwijania swoich 

zdolności manualnych poprzez tworzenie biżuterii, szydełkowanie czy 

haftowanie. 

 

VII. 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 2020 r. w sposób określony uchwałami. 

Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych w 2020 roku obradowała na 16 sesjach, które 

odbyły się w poszczególnych dniach: 

• 9 stycznia 2020 r., 

• 5 lutego 2020 r., 

• 16 kwietnia 2020 r., 

• 23 kwietnia 2020 r., 

• 15 maja 2020 r., 

• 29 maja 2020 r., 

• 30 czerwca 2020 r., 

• 17 lipca 2020 r., 

• 5 sierpnia 2020 r., 

• 25 sierpnia 2020 r., 

• 11 września 2020 r., 

• 29 września 2020 r., 

• 27 października 2020 r., 

• 24 listopada 2020 r., 

• 21 grudnia 2020 r., 

• 30 grudnia 2020 r. 



RAPORT O STANIE GMINY 

 

 

WWW.USTRZYKI-DOLNE.PL 

 

126 

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. 

 

2020 rok 

XX/276/20 09.01.2020 r. 
Uchwała budżetowa Gminy 

Ustrzyki Dolne na rok 2020 
Burmistrz 

Z dniem 1 stycznia 

2020 r. i podlega 

ogłoszeniu w Dz. 

Urz. Woj. Podkarp. 

Zrealizowano 

XX/277/20 09.01.2020 r. 
W sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej gminy Ustrzyki Dolne 
Burmistrz 

Z dniem podjęcia z 

mocą 

obowiązująca od 1 

stycznia 2020 r. 

Zrealizowano 

XX/278/20 09.01.2020 r. 

W sprawie udzielenia pomocy 

finansowej w 2020 roku dla 

Samorządu Województwa 

Podkarpackiego na realizację 

zadania publicznego 

Burmistrz Z dniem podjęcia Uchylono 

XX/279/20 09.01.2020 r. 

W sprawie zawarcia 

porozumienia międzygminnego z 

Gminą Miejską Przemyśl w 2020 

roku 

Burmistrz Z dniem podjęcia Zrealizowano 

XX/280/20 09.01.2020 r. 

W sprawie zatwierdzenia planu 

pracy Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

na 2020 rok 

Przewodniczący 

Komisji 

Rewizyjnej 

Z dniem podjęcia Zrealizowano 

XXI/281/20 05.02.2020 r. 

W sprawie wyrażenia zgody na 

zamianę nieruchomości 

komunalnej, położonej na terenie 

gminy Ustrzyki Dolne 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 

XXI/282/20 05.02.2020 r. 

W sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż położonej w 

miejscowości Krościenko 

Burmistrz Z dniem podjęcia Zrealizowano 
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nieruchomości mienia 

komunalnego 

XXI/283/20 05.02.2020 r. 

W sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż położonej na terenie 

miasta Ustrzyki Dolne 

nieruchomości mienia 

komunalnego 

Burmistrz Z dniem podjęcia Zrealizowano 

XXI/284/20 05.02.2020 r. 

W sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż położonej w 

miejscowości Liskowate 

nieruchomości mienia 

komunalnego 

Burmistrz Z dniem podjęcia Zrealizowano 

XXI/285/20 05.02.2020 r. 

W sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż położonej w 

miejscowości Brzegi Dolne 

nieruchomości mienia 

komunalnego 

Burmistrz Z dniem podjęcia Zrealizowano 

XXI/286/20 05.02.2020 r. 

W sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż położonej na terenie 

miasta Ustrzyki Dolne 

nieruchomości mienia 

komunalnego 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
Zrealizowano 

w części 

XXI/287/20 05.02.2020 r. 

W sprawie przyjęcia „Raportu z 

wykonania Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Ustrzyki 

Dolne za lata 2016-2018” 

Burmistrz Z dniem podjęcia Zrealizowano 

XXI/288/20 05.02.2020 r. 

W sprawie określenia średniej 

ceny jednostki paliwa w Gminie 

Ustrzyki Dolne na rok szkolny 

2019/2020 w celu ustalenia 

zwrotu rodzicom kosztów 

przewozu dzieci, młodzieży i 

uczniów oraz rodziców 

Burmistrz 

Po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia 

w Dz. Urz. Woj. 

Podkarp. 

Uchylona 

XXI/289/20 05.02.2020 r. 

W sprawie zmiany uchwały w 

sprawie ustalenia Regulaminu 

określającego wysokość stawek i 

szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom 

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 

Burmistrz 

Po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia 

w Dz. Urz. Woj. 

Podkarp. z mocą 

obowiązującą od 1 

września 2020 r. 

Zrealizowano 
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zawodowego zatrudnionych w 

jednostkach oświatowych, dla 

których organem prowadzącym 

jest Gmina Ustrzyki Dolne 

XXI/290/20 05.02.2020 r. 

W sprawie przyjęcia Lokalnego 

Programu Wspierania Edukacji 

Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 

Burmistrz 

Z dniem podjęcia z 

mocą 

obowiązującą od 1 

stycznia 2020 r. 

Zrealizowano 

XXI/291/20 05.02.2020 r. 

W sprawie szczegółowych 

warunków udzielania pomocy 

dzieciom  

i młodzieży pobierającej naukę na 

terenie Gminy Ustrzyki Dolne 

Burmistrz 

Po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia 

w Dz. Urz. Woj. 

Podkarp. z mocą 

obowiązującą od 1 

stycznia 2020 r. 

Zrealizowano 

XXI/292/20 05.02.2020 r. 

W sprawie wysokości składki 

członkowskiej na rok 2020  

w stowarzyszeniu Związek Miast 

Polskich 

Burmistrz Z dniem podjęcia Zrealizowano 

XXI/293/20 05.02.2020 r. 

W sprawie wysokości składki 

członkowskiej w stowarzyszeniu 

Euroregion Karpacki Polska 

Burmistrz Z dniem podjęcia Zrealizowano 

XXI/294/20 05.02.2020 r. 

W sprawie wysokości składki 

członkowskiej na rok 2020  

w stowarzyszeniu Lokalna Grupa 

Działania p.n. „Zielone 

Bieszczady” 

Burmistrz Z dniem podjęcia Zrealizowano 

XXI/295/20 05.02.2020 r. 

W sprawie zmiany uchwały 

budżetowej gminy Ustrzyki Dolne 

na rok 2020 

Burmistrz 

Z dniem podjęcia i 

podlega ogłoszeniu 

w Dz. U. Woj. 

Podkarp. 

Zrealizowano 

XXI/296/20 05.02.2020 r. 

W sprawie przystąpienia Gminy 

Ustrzyki Dolne do wykonywania 

działalności w zakresie 

telekomunikacji 

Burmistrz Z dniem podjęcia Zrealizowano 

XXI/297/20 05.02.2020 r. 

W sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej Samorządowi 

Województwa Podkarpackiego 

Burmistrz Z dniem podjęcia Zrealizowano 

XXI/298/20 05.02.2020 r. 

W sprawie wniesienia do 

Naczelnego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie 

skargi kasacyjnej od wyroku 

Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Rzeszowie 

z dnia 8 stycznia 2020 r., sygn. 

akt: II SA/Rz 1284/19 

Burmistrz Z dniem podjęcia Zrealizowano 
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XXII/299/20 16.04.2020 r. 

W sprawie „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy 

Ustrzyki Dolne na rok 2020” 

Burmistrz 

Po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia 

w Dz. Urz. Woj. 

Podkarp. 

Zrealizowano 

XXII/300/20 16.04.2020 r. 

W sprawie zmiany Uchwały nr 

XXXVIII/517/17 Rady Miejskiej w 

Ustrzykach Dolnych z dnia 19 

października 2017 r. w sprawie 

ustalenia wysokości opłat za 

pobyt i wyżywienie w Żłobku 

Miejskim w Ustrzykach Dolnych 

Burmistrz 

Po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia 

w Dz. Urz. Woj. 

Podkarp. z mocą 

obowiązującą od 

16 marca 2020 r. 

Zrealizowano 

XXII/301/20 16.04.2020 r. 

W sprawie zmiany Uchwały nr 

XXV/322/16 Rady Miejskiej w 

Ustrzykach Dolnych z dnia 13 

października 2016 r. w sprawie 

utworzenia Żłobka Miejskiego w 

Ustrzykach Dolnych przy ul. 

Pionierskiej 

Burmistrz 

Po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia 

w Dz. Urz. Woj. 

Podkarp. z mocą 

obowiązującą od 

16 marca 2020 r. 

Zrealizowano 

XXII/302/20 16.04.2020 r. 

W sprawie udzielenia pomocy 

finansowej w 2020 roku dla 

Samorządu Województwa 

Podkarpackiego na realizację 

zadania publicznego 

Burmistrz Z dniem podjęcia Uchylono 

XXII/303/20 16.04.2020 r. 

W sprawie zaciągania 

zobowiązań o wartości 

przekraczającej kwoty ustalone w 

uchwale budżetowej na 2020 rok 

na zadanie pn. „Budowa 

przydomowych oczyszczalni 

ścieków” 

Burmistrz Z dniem podjęcia Brak realizacji 

XXII/304/20 16.04.2020 r. 

W sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne 

na rok 2020 

Burmistrz 

Z dniem podjęcia, 

podlega ogłoszeniu 

w Dz. Urz. Woj. 

Podkarp. 

Zrealizowano 

XXIII/305/20 23.04.2020 r. 

W sprawie ustalenia wysokości 

stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg, których 

zarządcą jest Burmistrz Ustrzyk 

Dolnych 

Burmistrz 

Po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia 

w Dz. Urz. Woj. 

Podkarp. 

Zrealizowano 

XXIII/306/20 23.04.2020 r. 

W sprawie zmiany uchwały Nr 

XVI/199/19 Rady Miejskiej w 

Ustrzykach Dolnych z dnia 30 

października 2019 r. w sprawie 

,,Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie 

Gminy Ustrzyki Dolne” 

Burmistrz 

Po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia 

w Dz. Urz. Woj. 

Podkarp. 

Zrealizowano 
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XXIII/307/20 23.04.2020 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 

Po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia 

w Dz. Urz. Woj. 

Podkarp. 

Uchylono 

XXIII/308/20 23.04.2020 r. 

W sprawie zwolnienia w części z 

opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady 

stanowiące odpady komunalne w 

kompostowniku przydomowym 

Burmistrz 

Po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia 

w Dz. Urz. Woj. 

Podkarp. z mocą 

obowiązującą od 1 

maja 2020 r. 

Zrealizowano 

XXIII/309/20 23.04.2020 r. 

W sprawie określenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi dla nieruchomości, 

na których zamieszkują 

mieszkańcy 

Burmistrz 

Po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia 

w Dz. Urz. Woj. 

Podkarp. z mocą 

obowiązującą od 1 

maja 2020 r. 

Zrealizowano 

XXIII/310/20 23.04.2020 r. 

W sprawie rozpatrzenia petycji w 

interesie publicznym w zakresie 

zmiany przepisów prawa 

miejscowego 

Przewodniczący 

Rady 
Z dniem podjęcia Zrealizowano 

XXIII/311/20 23.04.2020 r. 

W sprawie rozpatrzenia petycji w 

interesie publicznym w zakresie 

zmiany przepisów prawa 

miejscowego 

Przewodniczący 

Rady 
Z dniem podjęcia Zrealizowano 

XXIII/312/20 23.04.2020 r. 

W sprawie upoważnienia 

Przewodniczącego Rady 

Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

do reprezentowania Rady 

Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w 

postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi 

Przewodniczący 

Rady 

Z dniem podjęcia, 

z mocą 

obowiązującą od 

22 stycznia 2020 r. 

Zrealizowano 

XXIII/313/20 23.04.2020 r. 

W sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomości mienia 

komunalnego, położonego na 

terenie miasta Ustrzyki Dolne 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 

XXIII/314/20 23.04.2020 r. 

W sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż położonych w 

miejscowości Bandrów Narodowy 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 
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nieruchomości mienia 

komunalnego 

XXIII/315/20 23.04.2020 r. 

W sprawie nieodpłatnego nabycia 

na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne 

nieruchomości położonych w 

miejscowości Ustjanowa Górna 

Burmistrz Z dniem podjęcia Zrealizowano 

XXIII/316/20 23.04.2020 r. 

W sprawie nieodpłatnego nabycia 

na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne 

nieruchomości położonej w 

miejscowości Bandrów Narodowy 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 

XXIII/317/20 23.04.2020 r. 

W sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż położonych w 

miejscowości Ropienka 

nieruchomości mienia 

komunalnego 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 

XXIII/318/20 23.04.2020 r. 

W sprawie wyrażenia zgody na 

zamianę nieruchomości 

komunalnej, położonej na terenie 

miasta Ustrzyki Dolne 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 

XXIII/319/20 23.04.2020 r. 

W sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż położonej w 

miejscowości Ustjanowa Górna 

nieruchomości mienia 

komunalnego 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 

XXIII/320/20 23.04.2020 r. 

W sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego dla działki ew. nr 

2369/3 w obrębie geodezyjnym 

Ustrzyki Dolne 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 

XXIII/321/20 23.04.2020 r. 

W sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany nr 2 

studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta  

i gminy Ustrzyki Dolne 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 

XXIII/322/20 23.04.2020 r. 

W sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego dla działek ew. nr 

3/5, 3/9 i 21  

w obrębie geodezyjnym Arłamów 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 

XXIII/323/20 23.04.2020 r. 

W sprawie zamiaru likwidacji Filii 

Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej im. prof. Eugeniusza 

Wanieka w Ustrzykach Dolnych, 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 
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zlokalizowanej w Łobozewie 

Dolnym 

XXIII/324/20 23.04.2020 r. 

W sprawie zamiaru likwidacji Filii 

Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej im. prof. Eugeniusza 

Wanieka w Ustrzykach Dolnych, 

zlokalizowanej w Łodynie 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 

XXIII/325/20 23.04.2020 r. 

W sprawie zmiany uchwały Nr 

XII/146/15 Rady Miejskiej w 

Ustrzykach Dolnych z dnia 19 

października 2015 r. w sprawie 

określenia szczegółowych 

warunków przyznawania i 

odpłatności za usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi, oraz 

szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od odpłatności jak 

również trybu ich pobierania 

Burmistrz 

Po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia 

w Dz. Urz. Woj. 

Podkarp. 

Zrealizowano 

XXIII/326/20 23.04.2020 r. 

W sprawie powołania komisji 

doraźnej do opracowania projektu 

zmian  

w Statucie Gminy Ustrzyki Dolne 

Przewodniczący 

Rady 
Z dniem podjęcia 

W trakcie 

realizacji 

XXIII/327/20 23.04.2020 r. 

W sprawie powołania 

Przewodniczącego doraźnej 

komisji statutowej 

Przewodniczący 

Rady 
Z dniem podjęcia Zrealizowano 

XXIII/328/20 23.04.2020 r. 

W sprawie zmiany uchwały 

budżetowej gminy Ustrzyki Dolne 

na rok 2020 
Burmistrz 

Z dniem podjęcia, 

podlega ogłoszeniu 

w Dz. Urz. Woj. 

Podkarp. 

Zrealizowano 

XXIII/329/20 23.04.2020 r. 

W sprawie szczególnych 

rozwiązań w zakresie udzielania 

ulg w spłacie należności 

cywilnoprawnych z tytułu najmu, 

dzierżawy lub użytkowania, 

przypadających Gminie Ustrzyki 

Dolne lub jej jednostkom 

organizacyjnym za okres stanu 

zagrożenia epidemicznego lub 

epidemii z powodu COVID-19 

Burmistrz 

Po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia 

w Dz. Urz. Woj. 

Podkarp. Z mocą 

obowiązującą od 1 

maja 2020 r. 

W trakcie 

realizacji w 

sposób ciągły 

XXIV/330/20 15.05.2020 r. 

W sprawie zmiany Uchwały nr 

XXIII/309/20 Rady Miejskiej w 

Ustrzykach Dolnych z dnia 23 

Burmistrz 

Po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia 

w Dz. Urz. Woj. 

Zrealizowano 



RAPORT O STANIE GMINY 

 

 

WWW.USTRZYKI-DOLNE.PL 

 

133 

kwietnia 2020 r. w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o 

wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi dla nieruchomości, 

na których zamieszkują 

mieszkańcy 

Podkarp 

XXIV/331/20 15.05.2020 r. 

W sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż położonej w 

miejscowości Ustrzyki Dolne 

nieruchomości mienia 

komunalnego 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 

XXIV/332/20 15.05.2020 r. 

W sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż położonej w 

miejscowości Krościenko 

nieruchomości mienia 

komunalnego 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 

XXIV/333/20 15.05.2020 r. 
W sprawie likwidacji Szkoły 

Podstawowej w Łodynie 
Burmistrz Z dniem podjęcia Zrealizowano 

XXIV/334/20 15.05.2020 r. 

W sprawie przejęcia przez Gminę 

Ustrzyki Dolne od Powiatu 

Bieszczadzkiego zadania 

publicznego w zakresie edukacji 

publicznej polegającego na 

założeniu i prowadzeniu 

publicznej szkoły 

ponadpodstawowej – Liceum 

Ogólnokształcącego Mistrzostwa 

Sportowego w Ustrzykach 

Dolnych 

Burmistrz Z dniem podjęcia Zrealizowano 

XXIV/335/20 15.05.2020 r. 

W sprawie wyrażenia zgody 

przez Gminę Ustrzyki Dolne na 

zawarcie porozumienia na 

prowadzenie przez Powiat 

Bieszczadzki Oddziału 

Przedszkolnego dla dzieci 

posiadających orzeczenie o 

potrzebie kształcenia 

specjalnego, wydane przez 

poradnię psychologiczno-

pedagogiczną, w którym 

realizować będą obowiązek 

rocznego przygotowania 

przedszkolnego 

Burmistrz Z dniem podjęcia Zrealizowano 

XXIV/336/20 15.05.2020 r. 

W sprawie założenia Liceum 

Ogólnokształcącego Mistrzostwa 

Sportowego w Ustrzykach 

Dolnych 

Burmistrz Z dniem podjęcia Zrealizowano 
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XXIV/337/20 15.05.2020 r. 

W sprawie zaciągania 

zobowiązań o wartości 

przekraczającej kwoty ustalone w 

uchwale budżetowej na 2020 rok 

na zadanie pn. „Przebudowa 

drogi nr 119230R w m-ci Ustrzyki 

Dolne (ul. Nadgórna)” 

Burmistrz Z dniem podjęcia Zmieniona 

XXIV/338/20 15.05.2020 r. 

W sprawie zaciągania 

zobowiązań o wartości 

przekraczającej kwoty ustalone w 

uchwale budżetowej na 2020 rok 

na zadanie pn. „Przebudowa 

drogi nr 119213R w m-ci Ustrzyki 

Dolne (ul. Rzeczna)” 

Burmistrz Z dniem podjęcia Zmieniona 

XXIV/339/20 15.05.2020 r. 
W sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego 
Burmistrz Z dniem podjęcia Zrealizowano 

XXIV/340/20 15.05.2020 r. 

W sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy 

Ustrzyki Dolne 

Burmistrz Z dniem podjęcia Zrealizowano 

XXIV/341/20 15.05.2020 r. 

W sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne 

na rok 2020 

Burmistrz 

Z dniem podjęcia, 

podlega ogłoszeniu 

w Dz. Urz. Woj. 

Podkarp 

Zrealizowano 

XXIV/342/20 15.05.2020 r. 

W sprawie przedłużenia terminów 

płatności rat podatku od 

nieruchomości wskazanym 

grupom przedsiębiorców, których 

płynność finansowa uległa 

pogorszeniu w związku z 

ponoszeniem negatywnych 

konsekwencji ekonomicznych z 

powodu COVID-19 

Burmistrz 

Po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia 

w Dz. Urz. Woj. 

Podkarp. z mocą 

obowiązującą od 1 

maja 2020 r. 

Zrealizowano 

XXV/343/20 29.05.2020 r. 

W sprawie zmiany uchwały nr 

XL/549/17 Rady Miejskiej w 

Ustrzykach Dolnych z dnia 21 

grudnia 2017 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Sołectwa 

Jureczkowa 

Burmistrz 

Po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia 

w Dz. Urz. Woj. 

Podkarp. 

Zrealizowano 

XXV/344/20 29.05.2020 r. 

W sprawie szczegółowych zasad, 

trybu przyznawania i pozbawiania 

oraz rodzaju i wysokości 

okresowych stypendiów 

sportowych oraz nagród dla osób 

fizycznych za osiągnięte wyniki 

sportowe 

Burmistrz 

Po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia 

w Dz. Urz. Woj. 

Podkarp. z mocą 

obowiązującą od 1 

stycznia 2020 r. 

Zrealizowano 
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XXV/345/20 29.05.2020 r. 

W sprawie rozwiązania Zespołu 

Szkół Sportowych w Ustrzykach 

Dolnych 

Burmistrz Z dniem podjęcia Zrealizowano 

XXV/346/20 29.05.2020 r. 

W sprawie utworzenia Zespołu 

Szkół Sportowych w Ustrzykach 

Dolnych 

Burmistrz Z dniem podjęcia Zrealizowano 

XXV/347/20 29.05.2020 r. 

W sprawie zmiany uchwały nr 

XXV/322/16 Rady Miejskiej w 

Ustrzykach Dolnych z dnia 13 

października 2016 r. w sprawie 

utworzenia Żłobka Miejskiego w 

Ustrzykach Dolnych przy ul. 

Pionierskiej 

Burmistrz 

Po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia 

w Dz. Urz. Woj. 

Podkarp. z mocą 

obowiązującą od 6 

maja 2020 r. 

Zrealizowano 

XXV/348/20 29.05.2020 r. 

W sprawie zmiany uchwały nr 

XXXVIII/517/17 Rady Miejskiej w 

Ustrzykach Dolnych z dnia 19 

października 2017 r. w sprawie 

ustalenia wysokości opłat za 

pobyt i wyżywienie w Żłobku 

Miejskim w Ustrzykach Dolnych 

Burmistrz 

Po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia 

w Dz. Urz. Woj. 

Podkarp. z mocą 

obowiązującą od 6 

maja 2020 r. 

Zrealizowano 

XXV/349/20 29.05.2020 r. 

W sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż położonej w 

miejscowości Teleśnica 

Oszwarowa nieruchomości 

mienia komunalnego 

Burmistrz Z dniem podjęcia Zrealizowano 

XXV/350/20 29.05.2020 r. 
W sprawie rozpatrzenia skargi na 

Burmistrza Ustrzyk Dolnych 

Przewodniczący 

Rady 
Z dniem podjęcia Zrealizowano 

XXV/351/20 29.05.2020 r. 

W sprawie udzielenia pomocy 

finansowej w 2020 roku dla 

Powiatu Bieszczadzkiego na 

dofinansowanie realizacji 

inwestycji 

Burmistrz Z dniem podjęcia Zrealizowano 

XXV/352/20 29.05.2020 r. 

W sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne 

na rok 2020 

Burmistrz 

Z dniem podjęcia, 

podlega ogłoszeniu  

w Dz. Urz. Woj. 

Podkarp 

Zrealizowano 

XXV/353/20 29.05.2020 r. 

W sprawie zaciągania 

zobowiązań o wartości 

przekraczającej kwoty ustalone w 

uchwale budżetowej na 2020 rok 

w zakresie dowożenia dzieci 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 

XXV/354/20 29.05.2020 r. 

W sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne 

na rok 2020 

Burmistrz 

Z dniem podjęcia, 

podlega ogłoszeniu 

w Dz. Urz. Woj. 

Podkarp 

Zrealizowano 
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XXVI/355/20 30.06.2020 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 

Po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia 

w Dz. Urz. Woj. 

Podkarp. 

Zrealizowano 

XXVI/356/20 30.06.2020 r. 

W sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego Ustjanowa Górna 

III 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 

XXVI/357/20 30.06.2020 r. 

W sprawie pozbawienia kategorii 

dróg gminnych położonych w 

gminie Ustrzyki Dolne 

Burmistrz 

Z dniem podjęcia z 

mocą 

obowiązującą od 1 

stycznia 2021 r. 

Zrealizowano 

XXVI/358/20 30.06.2020 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 „Zielone 

Bieszczady” 

Burmistrz Z dniem podjęcia Zrealizowano 

XXVI/359/20 30.06.2020 r. 

W sprawie zmiany uchwały nr 

XXIV/185/2000 Rady Miejskiej w 

Ustrzykach Dolnych z dnia 28 

kwietnia 2000 r. w sprawie 

utworzenia jednostki budżetowej 

„Międzyszkolna Kryta Pływalnia” 

w Ustrzykach Dolnych 

Burmistrz 

Z dniem podjęcia, 

z mocą 

obowiązującą od 1 

września 2020 r. 

Zrealizowano 

XXVI/360/20 30.06.2020 r. 

W sprawie zwolnienia z podatku 

od nieruchomości wskazanych 

przedsiębiorców, których 

płynność finansowa uległa 

pogorszeniu w związku z 

ponoszeniem negatywnych 

konsekwencji ekonomicznych z 

powodu COVID-19 

Burmistrz 

Z dniem 

ogłoszenia w Dz. 

Urz. Woj. Podkarp.  

z mocą 

obowiązującą od 1 

kwietnia 2020 r. 

Zrealizowano 

XXVI/361/20 30.06.2020 r. 

W sprawie udzielenia pomocy 

finansowej w 2020 roku dla 

Powiatu Bieszczadzkiego na 

dofinansowanie realizacji 

inwestycji 

Burmistrz Z dniem podjęcia Zrealizowano 
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XXVI/362/20 30.06.2020 r. 

W sprawie udzielenia pomocy 

finansowej w 2020 roku dla 

Samorządu Województwa 

Podkarpackiego na realizacje 

zadania publicznego 

Burmistrz Z dniem podjęcia Zrealizowano 

XXVI/363/20 30.06.2020 r. 

W sprawie upoważnienia 

Burmistrza do zawarcia umowy 

pożyczki długoterminowej w 

Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Burmistrz Z dniem podjęcia Zrealizowano 

XXVI/364/20 30.06.2020 r. 

W sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne 

na rok 2020 

Burmistrz 

Z dniem podjęcia, 

podlega ogłoszeniu 

w Dz. Urz. Woj. 

Podkarp 

Zrealizowano 

XXVI/365/20 30.06.2020 r. 

W sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy 

Ustrzyki Dolne 

Burmistrz Z dniem podjęcia Zrealizowano 

XXVI/366/20 30.06.2020 r. 

W sprawie wniesienia do 

Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Rzeszowie 

skargi na rozstrzygnięcie 

nadzorcze Wojewody 

Podkarpackiego nr P-

II.4131.2.176.2020 z dnia 25 

czerwca 2020 r. 

Burmistrz Z dniem podjęcia Zrealizowano 

XXVI/367/20 30.06.2020 r. 

W sprawie zmiany uchwały nr 

XX/280/20 Rady Miejskiej w 

Ustrzykach Dolnych z dnia 9 

stycznia 2020 r. w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy 

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 

w Ustrzykach Dolnych na 2020 

rok 

Burmistrz Z dniem podjęcia Zrealizowano 

XXVII/368/20 17.07.2020 r. 

W sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne 

na rok 2020 

Burmistrz 

Z dniem podjęcia, 

podlega ogłoszeniu 

w Dz. Urz. Woj. 

Podkarp 

Zrealizowano 

XXVIII/369/20 05.08.2020 r. 

W sprawie nieudzielenia wotum 

zaufania Burmistrzowi Ustrzyk 

Dolnych 

------------ Z dniem podjęcia  

XXVIII/370/20 05.08.2020 r. 

W sprawie rozpatrzenia i 

zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za 2019 rok wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania 

budżetu na 2019 rok 

------------ Z dniem podjęcia Zrealizowano 

XXVIII/371/20 05.08.2020 r. 
W sprawie rozpatrzenia petycji w 

interesie publicznym w zakresie 

Przewodniczący 

Rady  
Z dniem podjęcia Zrealizowano 
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zmiany przepisów prawa 

miejscowego (wprowadzenie 

lokalnej: tarczy antykryzysowej) 

XXVIII/372/20 05.08.2020 r. 

W sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Prezesa Zarządu 

Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej Sp. z 

o.o.  

w Brzegach Dolnych 

Przewodniczący 

Rady 
Z dniem podjęcia Zrealizowano 

XXVIII/373/20 05.08.2020 r. 

W sprawie zmiany uchwały Rady 

Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w 

sprawie utworzenia jednostki 

budżetowej Centrum Usług 

Wspólnych w Ustrzykach Dolnych 

oraz nadania jej statutu 

Burmistrz 

Z dniem podjęcia, 

z mocą 

obowiązującą od 1 

września 2020 r. 

Zrealizowano 

XXVIII/374/20 05.08.2020 r. 

W sprawie zmiany uchwały nr 

XXIV/337/20 Rady Miejskiej w 

Ustrzykach Dolnych z dnia 15 

maja 2020 roku w sprawie 

zaciągania zobowiązań o 

wartości przekraczającej kwoty 

ustalone w uchwale budżetowej 

na 2020 rok na zadanie pn. 

„Przebudowa drogi nr 119230R w 

m-ci Ustrzyki Dolne (ul. 

Nadgórna)” 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 

XXVIII/375/20 05.08.2020 r. 

W sprawie zmiany uchwały nr 

XXIV/338/20 Rady Miejskiej w 

Ustrzykach Dolnych z dnia 15 

maja 2020 roku w sprawie 

zaciągania zobowiązań o 

wartości przekraczającej kwoty 

ustalone w uchwale budżetowej 

na 2020 rok na zadanie pn. 

„Przebudowa drogi nr 119213R w 

m-ci Ustrzyki Dolne (ul. 

Rzeczna)” 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 

XXVIII/376/20 05.08.2020 r. 

W sprawie zaciągania 

zobowiązań o wartości 

przekraczającej kwoty ustalone w 

uchwale budżetowej na 2020 rok 

na zadanie pn. „Budowa 

kanalizacji sanitarnej PT (ul. 

Przemysłowa do SP Ustjanowa) 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 

XXVIII/377/20 05.08.2020 r. 

W sprawie zaciągania 

zobowiązań o wartości 

przekraczającej kwoty ustalone w 

uchwale budżetowej na 2020 rok 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 



RAPORT O STANIE GMINY 

 

 

WWW.USTRZYKI-DOLNE.PL 

 

139 

na zadanie pn. „Plan 

zagospodarowania 

przestrzennego” 

XXVIII/378/20 05.08.2020 r. 

W sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne 

na rok 2020 

Burmistrz 

Z dniem podjęcia, 

podlega ogłoszeniu 

w Dz. Urz. Woj. 

Podkarp 

Zrealizowano 

XXVIII/379/20 05.08.2020 r. 

W sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne 

na rok 2020 

Burmistrz 

Z dniem podjęcia, 

podlega ogłoszeniu 

w Dz. Urz. Woj. 

Podkarp 

Zrealizowano 

XXVIII/380/20 05.08.2020 r. 

W sprawie pozostawienia petycji 

w interesie publicznym bez 

rozpatrzenia 

Przewodniczący 

Rady 
Z dniem podjęcia Zrealizowano 

XXIX/381/20 25.08.2020 r. 

W sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne 

na rok 2020 

Burmistrz 

Z dniem podjęcia, 

podlega ogłoszeniu 

w Dz. Urz. Woj. 

Podkarp 

Zrealizowano 

XXIX/382/20 25.08.2020 r. 

W sprawie zaciągania 

zobowiązań o wartości 

przekraczającej kwoty ustalone w 

uchwale budżetowej na 2020 rok 

na zadanie pn. „Budowa 

pasywnego segmentu B budynku 

Urzędu Miejskiego w Ustrzykach 

Dolnych” 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 

XXIX/383/20 25.08.2020 r. 

W sprawie zaciągania 

zobowiązań o wartości 

przekraczającej kwoty ustalone w 

uchwale budżetowej na 2020 rok 

na zadanie pn. „Budowa ujęcia 

wody wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą i siecią rozdzielczą 

wodociągową w m-ci Krościenko” 

Burmistrz Z dniem podjęcia Zmieniona 

XXIX/384/20 25.08.2020 r. 

W sprawie określenia średniej 

ceny jednostki paliwa w gminie 

Ustrzyki Dolne na rok szkolny 

2020/2021 w celu ustalenia 

zwrotu rodzicom kosztów 

przewozu dzieci, młodzieży i 

uczniów oraz rodziców 

Burmistrz Z dniem podjęcia Zrealizowano 

XXIX/385/20 25.08.2020 r. 

W sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż położonej w Ustrzykach 

Dolnych nieruchomości mienia 

komunalnego 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 

XXIX/386/20 25.08.2020 r. 
W sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż położonych w 
Burmistrz Z dniem podjęcia 

W trakcie 

realizacji 
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miejscowości Łodyna 

nieruchomości mienia 

komunalnego 

XXIX/387/20 25.08.2020 r. 

W sprawie wyrażenia zgody na 

odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy działki 

oznaczonej numerem 

ewidencyjnym 2 położonej w 

miejscowości Leszczowate, 

stanowiącej własność Gminy 

Ustrzyki Dolne, na okres dłuższy 

niż trzy lata 

Burmistrz Z dniem podjęcia Zrealizowano 

XXIX/388/20 25.08.2020 r. 

W sprawie wyrażenia zgody na 

odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy części działki 

oznaczonej numerem 

ewidencyjnym 1823 położonej w 

miejscowości Ustrzyki Dolne, 

stanowiącej własność Gminy 

Ustrzyki Dolne, na okres dłuższy 

niż trzy lata 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 

XXIX/389/20 25.08.2020 r. 

W sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie przez Gminę Ustrzyki 

Dolne udziałów w spółce 

Bieszczadzka Agencja Rozwoju 

Regionalnego Sp. z o.o. w 

Ustrzykach Dolnych 

Burmistrz Z dniem podjęcia Zrealizowano 

XXIX/390/20 25.08.2020 r. 

W sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie przez Gminę Ustrzyki 

Dolne udziałów w spółce 

Bieszczadzka Agencja Rozwoju 

Regionalnego Sp. z o.o. w 

Ustrzykach Dolnych 

Burmistrz Z dniem podjęcia Zrealizowano 

XXIX/391/20 25.08.2020 r. 

W sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie przez Gminę Ustrzyki 

Dolne udziałów w spółce 

Bieszczadzka Agencja Rozwoju 

Regionalnego Sp. z o.o. w 

Ustrzykach Dolnych 

Burmistrz Z dniem podjęcia Zrealizowano 

XXIX/392/20 25.08.2020 r. 

W sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne 

na rok 2020 

Burmistrz 

Z dniem podjęcia, 

podlega ogłoszeniu 

w Dz. Urz. Woj. 

Podkarp 

Zrealizowano 
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XXX/393/20 11.09.2020 r. 

W sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne 

na rok 2020 

Burmistrz 

Z dniem podjęcia, 

podlega ogłoszeniu 

w Dz. Urz. Woj. 

Podkarp 

Zrealizowano 

XXX/394/20 11.09.2020 r. 

W sprawie zaciągania 

zobowiązań o wartości 

przekraczającej kwoty ustalone w 

uchwale budżetowej na 2020 rok 

na zadanie pn. „Rozbudowa 

kanalizacji sanitarnej i kanalizacji 

deszczowej oraz sieci 

wodociągowej w rejonie ul. 

Gombrowicza” 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 

XXX/395/20 11.09.2020 r. 

W sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż położonej w 

miejscowości Brelików 

nieruchomości mienia 

komunalnego 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 

XXX/396/20 11.09.2020 r. 

W sprawie nieodpłatnego nabycia 

na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne 

nieruchomości położonej w 

miejscowości Wojtkowa 

Burmistrz Z dniem podjęcia Zrealizowano 

XXX/397/20 11.09.2020 r. 

W sprawie powołania Gminnej 

Rady Seniorów w Ustrzykach 

Dolnych i nadania jej statutu 

Burmistrz 

Po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia 

w Dz. Urz. Woj. 

Podkarp. 

W trakcie 

realizacji 

XXX/398/20 11.09.2020 r. 

W sprawie uchwalenia 

aktualizacji „Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Miasta i 

Gminy Ustrzyki Dolne” 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 

XXX/399/20 11.09.2020 r. 

W sprawie uchwalenia 

dokumentu pod nazwą „Założenia 

do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa 

gazowe dla Miasta i Gminy 

Ustrzyki Dolne” 

Burmistrz Z dniem podjęcia Zrealizowano 

XXX/400/20 11.09.2020 r. 

W sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Prezesa Zarządu 

Miejskiego Klubu Sportowego 

Bieszczady Ustrzyki Dolne Sp. z 

o.o. 

Burmistrz Z dniem podjęcia Zrealizowano 

XXXI/401/20 29.09.2020 r. 

W sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne 

na rok 2020 

Burmistrz 

Z dniem podjęcia, 

podlega ogłoszeniu 

w Dz. Urz. Woj. 

Podkarp 

Zrealizowano 

XXXI/402/20 29.09.2020 r. 
W sprawie ustalenia wysokości 

stawek podatku od 
Burmistrz 

Po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia 

W trakcie 

realizacji 
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nieruchomości na terenie miasta i 

gminy Ustrzyki Dolne na 2021 r. 

w Dz. Urz. Woj. 

Podkarp. 

XXXI/403/20 29.09.2020 r. 

W sprawie zaciągania 

zobowiązań o wartości 

przekraczającej kwoty ustalone w 

uchwale budżetowej na 2020 rok 

na zadanie pn. „Budowa ujęcia 

wody wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą i siecią rozdzielczą 

wodociągową w m-ci Krościenko” 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 

XXXI/404/20 29.09.2020 r. 

W sprawie zaciągania 

zobowiązań o wartości 

przekraczającej kwoty ustalone w 

uchwale budżetowej na 2020 rok 

Burmistrz Z dniem podjęcia Zrealizowano 

XXXI/405/20 29.09.2020 r. 

W sprawie środków finansowych 

przeznaczonych na pomoc 

zdrowotną dla nauczycieli, 

rodzajów świadczeń 

przyznawanych w ramach tej 

pomocy oraz warunków i 

sposobu ich przyznawania 

Burmistrz 

Po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia 

w Dz. Urz. Woj. 

Podkarp. 

W trakcie 

realizacji 

(uchwała 

skierowana do 

WSA) 

XXXI/406/20 29.09.2020 r. 

W sprawie pozbawienia kategorii 

dróg gminnych położonych w 

gminie Ustrzyki Dolne 

Burmistrz 

Po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia 

w Dz. Urz. Woj. 

Podkarp., z mocą 

obowiązującą od 1 

stycznia 2021 r. 

Zrealizowano 

XXXI/407/20 29.09.2020 r. 

W sprawie zmiany uchwały nr 

V/32/15 Rady Miejskiej w 

Ustrzykach Dolnych z dnia 19 

lutego 2015 r. w sprawie 

powołania Młodzieżowej Rady 

Gminy w Ustrzykach Dolnych 

Burmistrz Z dniem podjęcia Zrealizowano 

XXXI/408/20 29.09.2020 r. 

W sprawie ustalenia zasad 

parkowania pojazdów na 

urządzonych parkingach 

gminnych i terenach 

przeznaczonych na cele 

parkingowe zlokalizowanych 

poza Strefą Płatnego Parkowania 

na terenie miasta Ustrzyki Dolne, 

opłat za parkowanie oraz 

sposobu ich pobierania 

Burmistrz 

Po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia 

w Dz. Urz. Woj. 

Podkarp., z mocą 

obowiązującą od 1 

stycznia 2021 r. 

Zrealizowano 

XXXI/409/20 29.09.2020 r. 

W sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż położonej w Ustrzykach 

Dolnych nieruchomości mienia 

komunalnego 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 
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XXXI/410/20 29.09.2020 r. 

W sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne 

na rok 2020 

Burmistrz 

Z dniem podjęcia, 

podlega ogłoszeniu 

w Dz. Urz. Woj. 

Podkarp 

Zrealizowano 

XXXII/411/20 27.10.2020 r. 

W sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne 

na rok 2020 

Burmistrz 

Z dniem podjęcia, 

podlega ogłoszeniu 

w Dz. Urz. Woj. 

Podkarp 

Zrealizowano 

XXXII/412/20 27.10.2020 r. 

W sprawie uchylenia uchwały nr 

XXVI/362/20 Rady Miejskiej w 

Ustrzykach Dolnych z dnia 30 

czerwca 2020 roku w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej w 

2020 roku dla Samorządu 

Województwa Podkarpackiego na 

realizację zadania publicznego 

Burmistrz Z dniem podjęcia Zrealizowano 

XXXII/413/20 27.10.2020 r. 

W sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne 

na rok 2020 

Burmistrz 

Z dniem podjęcia, 

podlega ogłoszeniu 

w Dz. Urz. Woj. 

Podkarp 

Zrealizowano 

XXXII/414/20 27.10.2020 r. 

W sprawie likwidacji Filii 

Bibliotecznej w Łobozewie 

Dolnym, wchodzącej w skład 

Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej im. prof. Eugeniusza 

Wanieka w Ustrzykach Dolnych 

Burmistrz Z dniem podjęcia Zrealizowano 

XXXII/415/20 27.10.2020 r. 

W sprawie likwidacji Filii 

Bibliotecznej w Łodynie, 

wchodzącej w skład Powiatowej i 

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 

prof. Eugeniusza Wanieka w 

Ustrzykach Dolnych 

Burmistrz Z dniem podjęcia Zrealizowano 

XXXII/416/20 27.10.2020 r. 

W sprawie zmiany uchwały nr 

V/32/15 Rady Miejskiej w 

Ustrzykach Dolnych z dnia 19 

lutego 2015 r. w sprawie 

powołania Młodzieżowej Rady 

Gminy w Ustrzykach Dolnych 

Burmistrz 

Po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia 

w Dz. Urz. Woj. 

Podkarp. 

W trakcie 

realizacji 

XXXII/417/20 27.10.2020 r. 

W sprawie pozbawienia kategorii 

dróg gminnych położonych w 

gminie Ustrzyki Dolne 

Burmistrz 

Po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia 

w Dz. Urz. Woj. 

Podkarp., z mocą 

obowiązującą od 1 

stycznia 2022 r. 

W trakcie 

realizacji 

XXXII/418/20 27.10.2020 r. 
W sprawie zaliczenia drogi do 

kategorii dróg gminnych 
Burmistrz 

Po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia 

w Dz. Urz. Woj. 

Zrealizowano 
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Podkarp. 

XXXII/419/20 27.10.2020 r. 

W sprawie zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy 

Ustrzyki Dolne 

Burmistrz Z dniem podjęcia Zrealizowano 

XXXII/420/20 27.10.2020 r. 

W sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż położonej w 

miejscowości Ustrzyki Dolne 

nieruchomości mienia 

komunalnego  

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 

XXXII/421/20 27.10.2020 r. 

W sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż położonych w 

miejscowości Ustrzyki Dolne 

nieruchomości mienia 

komunalnego 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 

XXXII/422/20 27.10.2020 r. 

W sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż położonych w 

miejscowości Ropienka 

nieruchomości mienia 

komunalnego 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 

XXXII/423/20 27.10.2020 r. 

W sprawie przyjęcia przez Gminę 

Ustrzyki Dolne od ministra 

właściwego ds. kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego zadania 

publicznego w zakresie edukacji 

publicznej polegającego na 

założeniu i prowadzeniu 

publicznej szkoły artystycznej – 

Szkoły Muzycznej I stopnia w 

Ustrzykach Dolnych 

Burmistrz Z dniem podjęcia Zrealizowano 

XXXIII/424/20 24.11.2020 r. 

W sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu 

Bieszczadzkiego na 

dofinansowanie zakupów 

inwestycyjnych dotyczących 

wyposażenia Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Ustrzykach 

Dolnych 

Burmistrz Z dniem podjęcia Zrealizowano 

XXXIII/425/20 24.11.2020 r. 

W sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne 

na rok 2020 

Burmistrz 

Z dniem podjęcia, 

podlega ogłoszeniu 

w Dz. Urz. Woj. 

Podkarp 

Zrealizowano 

XXXIII/426/20 24.11.2020 r. 

W sprawie założenia 

Samorządowej Szkoły Muzycznej 

I stopnia w Ustrzykach Dolnych 

Burmistrz Z dniem podjęcia Zrealizowano 
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XXXIII/427/20 24.11.2020 r. 
W sprawie wyznaczenia obszaru i 

granic aglomeracji Ustrzyki Dolne 
Burmistrz 

Po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia 

w Dz. Urz. Woj. 

Podkarp. 

Zrealizowano 

XXXIII/428/20 24.11.2020 r. 

W sprawie Gminnego Programu 

Profilaktyki, Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i 

Przeciwdziałania Narkomanii w 

Gminie Ustrzyki Dolne na rok 

2021 

Burmistrz 

Z dniem podjęcia, 

z mocą 

obowiązującą od 1 

stycznia 2021 r. 

W trakcie 

realizacji 

XXXIII/429/20 24.11.2020 r. 

W sprawie zmiany uchwały nr 

LV/678/18 Rady Miejskiej w 

Ustrzykach Dolnych z dnia 8 

października 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 

Po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia 

w Dz. Urz. Woj. 

Podkarp. 

Zrealizowano 

XXXIII/430/20 24.11.2020 r. 

W sprawie uchylenia części 

Uchwały Rady Miejskiej w 

Ustrzykach Dolnych nr 

LIV/665/18 z dnia 14 września 

2018 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż położonych 

na terenie miejscowości Hoszów 

gmina Ustrzyki Dolne 

nieruchomości mienia 

komunalnego oraz w sprawie 

wyrażenia na sprzedaż położonej 

w miejscowości Hoszów 

nieruchomości mienia 

komunalnego 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 

XXXIII/431/20 24.11.2020 r. 

W sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od środków 

transportowych 

Burmistrz 

Po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia 

w Dz. Urz. Woj. 

Podkarp. 

W trakcie 

realizacji 

XXXIII/432/20 24.11.2020 r. 

W sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu 

Bieszczadzkiego na 

dofinansowanie zakupu namiotu 

pneumatycznego dla Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Ustrzykach Dolnych 

Burmistrz Z dniem podjęcia Zrealizowano 
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XXXIII/433/20 24.11.2020 r. 

W sprawie przyjęcia Programu 

Współpracy Gminy Ustrzyki 

Dolne z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego 

na rok 2021 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 

XXXIII/434/20 24.11.2020 r. 

W sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne 

na rok 2020 

Burmistrz 

Z dniem podjęcia, 

podlega ogłoszeniu 

w Dz. Urz. Woj. 

Podkarp 

Zrealizowano 

XXXIII/435/20 24.11.2020 r. 

W sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy o świadczenie 

usług  

w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego na terenie 

Gminy Ustrzyki Dolne 

Burmistrz Z dniem podjęcia Zrealizowano 

XXXIV/436/20 21.12.2020 r. 

W sprawie zaciągania 

zobowiązań o wartości 

przekraczającej kwoty ustalone w 

uchwale budżetowej na 2020 rok 

dotyczących zadania  

pn.: „Poprawa efektywności 

energetycznej obiektów 

edukacyjnych na terenie Gminy 

Ustrzyki Dolne” 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 

XXXV/437/20 30.12.2020 r. 
Uchwała budżetowa Gminy 

Ustrzyki Dolne na rok 2021 
Burmistrz 

Uchwała wchodzi 

w życie z dniem 1 

stycznia 2021 r. i 

podlega ogłoszeniu 

w Dz. Urz. Woj. 

Podkarp. 

W trakcie 

realizacji 

XXXV/438/20 30.12.2020 r. 
W sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej gminy Ustrzyki Dolne 
Burmistrz 

Z dniem podjęcia, 

z mocą 

obowiązującą od 1 

stycznia 2021 r 

W trakcie 

realizacji 

XXXV/439/20 30.12.2020 r. 

W sprawie udzielenia pomocy 

finansowej w 2021 roku dla 

Samorządu Województwa 

Podkarpackiego na realizację 

zadania publicznego 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 

XXXV/440/20 30.12.2020 r. 

W sprawie zawarcia 

porozumienia międzygminnego z 

Gminą Miejską Przemyśl w 2021 

roku 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 

XXXV/441/20 30.12.2020 r. 
W sprawie zaciągania 

zobowiązań o wartości 
Burmistrz Z dniem podjęcia 

W trakcie 

realizacji 
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przekraczającej kwoty ustalone w 

uchwale budżetowej na 2021 rok 

w zakresie ubezpieczenia 

majątku 

XXXV/442/20 30.12.2020 r. 

W sprawie zmiany uchwały 

budżetowej gminy Ustrzyki Dolne 

na rok 2020 

Burmistrz 

Z dniem podjęcia, 

podlega ogłoszeniu 

w Dz. Urz. Woj. 

Podkarp. 

Zrealizowano 

XXXV/443/20 30.12.2020 r. 

W sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy 

Ustrzyki Dolne 

Burmistrz Z dniem podjęcia Zrealizowano 

XXXV/444/20 30.12.2020 r. 

W sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Wspierania Rodziny  

w Gminie Ustrzyki Dolne na lata 

2021 – 2023 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 

XXXV/445/20 30.12.2020 r. 

W sprawie zmiany uchwały nr 

XXV/324/16 Rady Miejskiej w 

Ustrzykach Dolnych z dnia 13 

października 2016 r. w sprawie 

ustalenia strefy płatnego 

parkowania, wysokości opłat i 

opłat dodatkowych oraz sposobu 

ich pobierania 

Burmistrz 

Po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia 

w Dz. Urz. Woj. 

Podkarp. 

Zrealizowano 

XXXV/446/20 30.12.2020 r. 

W sprawie uchylenia Uchwały 

Rady Miejskiej w Ustrzykach 

Dolnych  

nr XIV/183/19 z dnia 18 września 

2019 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż 

nieruchomości mienia 

komunalnego, położonego na 

terenie gminy Ustrzyki Dolne oraz 

w sprawie przyznania 

pierwszeństwa w nabyciu 

nieruchomości i wyrażenie zgody 

na sprzedaż położonej w 

miejscowości Równia 

nieruchomości mienia 

komunalnego 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 

XXXV/447/20 30.12.2020 r. 

W sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż położonej w 

miejscowości Łobozew Dolny 

nieruchomości mienia 

komunalnego 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 

XXXV/448/20 30.12.2020 r. 
W sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż położonej w Ustrzykach 
Burmistrz Z dniem podjęcia 

W trakcie 

realizacji 
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Dolnych nieruchomości mienia 

komunalnego 

XXXV/449/20 30.12.2020 r. 

W sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż położonej w Ustrzykach 

Dolnych nieruchomości mienia 

komunalnego 

Burmistrz Z dniem podjęcia 
W trakcie 

realizacji 

 

VIII. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi  

8.1 Współpraca z samorządem powiatowym 

 

Gmina Ustrzyki Dolne współpracuje z samorządem powiatowym przy realizacji 

wspólnych zadań, leżących w interesie społecznym i gospodarczym gminy. Poniżej 

wypisano zadanie, dla realizacji których podpisano stosowne porozumienia/umowy  

w 2020 roku: 

• Porozumienie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieszczadzkiego 

w wysokości 100.000,00 zł, na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dotyczących 

wyposażenia Oddziału Rehabilitacji oraz Zakładu Opiekuńczo Leczniczego 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych, 

• Porozumienie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieszczadzkiego 

w wysokości 18.450,00 zł, na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej 

niezbędnej do realizacji zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych  

Nr 2224R Rozpucie – Ropienka i Nr 2293R Olszanica – Ropienka – Wojtkówka  

w miejscowości Ropienka w zakresie budowy chodnika, zatoki autobusowej i przejścia 

dla pieszych”, 

• Porozumienie w sprawie udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Bieszczadzkiego 

w wysokości 2.700,00 zł, na dofinansowanie zakupu namiotu pneumatycznego dla 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych. 

 

8.2 Współpraca z samorządami gminnymi  

 

Gmina Ustrzyki Dolne w 2020 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 

18.876,81 zł.   
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IX. Część analityczna  

9.1 Oświata i edukacja 

Wychowankowie przedszkoli w szkołach - rok szkolny 2019/2020 oraz 2020/2021. 

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  Ogółem 

1. 
Przedszkole  

nr 1 
7 37 58 64  159 

2. 
Przedszkole  

nr 2 
6 32 46 43  121 

Razem 13 69 104 107  280 

 

Lp. Oddziały „O” 

L. 

wychowanków 

2019/2020 

L. 

oddziałów 

2019/2020 

L. 

wychowanków 

2020/2021 

L. 

oddziałów 

2020/2021 

1. Szkoła Podstawowa nr 2 NSS w 

Ustrzykach Dolnych 

48 2 39 2 

2. Szkoła Podstawowa  

w Hoszowie 

35 2 34 2 

3. Szkoła Podstawowa  

w Łobozewie 

6 1 0 0 

4. Szkoła Podstawowa w Łodynie 22 2 0 0 

5. Szkoła Podstawowa  

w Ropience  

41 2 42 2 

6. Szkoła Podstawowa  

w Wojtkowej  

37 2 37 2 

7. Szkoła Podstawowa  

w Ustjanowej  

37 2 46 2 

8. Szkoła Podstawowa nr 1 w 

Ustrzykach Dolnych  

32 2 49 2 

Razem 258 15 247 12 
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Liczba uczniów w szkołach samorządowych w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021. 

Lp. 

ROK 

SZKOLNY 

2019/2020 

Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

Liczba uczniów w oddziałach 

I II III IV V VI VII VIII 

1. 

Szkoła 

Podstawowa 

nr 1 

24 444 34 43 62 48 73 54 64 66 

2. 

Szkoła 

Podstawowa 

nr 2 NSS 

27 496 60 57 61 52 64 81 52 69 

3. 

Szkoła 

Mistrzostwa 

Sportowego 

w 

Ustrzykach 

Dolnych 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. 

Szkoła 

Podstawowa 

w Hoszowie 

3 15 7 7 1 0 0 0 0 0 

5. 

Szkoła 

Podstawowa 

w Łobozewie 

3 12 6 4 2 0 0 0 0 0 

6. 

Szkoła 

Podstawowa 

w Łodynie 

3 8 5 2 1 0 0 0 0 0 

7. 

Szkoła 

Podstawowa 

w Ropience 

8 87 9 9 6 13 11 13 12 14 

8. 

Szkoła 

Podstawowa 

w Wojtkowej 

8 94 9 12 6 12 14 16 12 13 

9. 

Szkoła 

Podstawowa 

w Ustjanowej 

Górnej 

8 119 11 11 16 19 11 21 14 16 

Razem 84 1275 
14

1 

14

5 

15

5 

14

4 

17

3 

18

5 

15

4 
178 
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Lp. 

ROK 

SZKOLNY 

2020/2021 

Liczba 

oddziałó

w 

Liczba 

uczniów 

Liczba uczniów w oddziałach 

I II III IV V VI VII VIII 

1. 

Szkoła 

Podstawowa 

nr 1 

20 465 71 37 50 65 50 75 53 64 

2. 

Szkoła 

Podstawowa 

nr 2 NSS 

20 380 57 62 54 45 31 40 56 35 

3. 

Szkoła 

Mistrzostwa 

Sportowego w 

Ustrzykach 

Dolnych 

5 92 0 0 0 17 18 19 22 16 

4. 

Szkoła 

Podstawowa 

W Hoszowie 

3 20 7 7 6 0 0 0 0 0 

5. 

Szkoła 

Podstawowa 

w Ropience 

8 80 10 9 9 4 13 11 13 11 

6. 

Szkoła 

Podstawowa 

w Wojtkowej 

8 94 12 9   6 12 14 17 12 

7. 

Szkoła 

Podstawowa 

w Ustjanowej 

Górnej 

8 126 16 14 13 16 19 11 23 14 

Razem 72 1257 
17

3 

14

4 

14

4 

15

3 

14

3 

17

0 

18

4 

15

2 
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KADRA PEDAGOGICZNA 2019/2020 oraz 2020/2021  

PRZEDSZKOLA 

 

PRZEDSZKOLA  

2019/2020 

Stopień awansu zawodowego 

brak stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 
Razem 

(etaty) 

Miejskie 

Przedszkole nr 

1 w Ustrzykach 

Dolnych 

0 0,39 2,13 2,52 7,37 12,41 

Miejskie 

Przedszkole nr 

2 w Ustrzykach 

Dolnych 

0 0,06 2,23 3,16 5,87 11,32 

R a z e m 0 0,45 4,36 5,68 13,24 23,73 

 

PRZEDSZKOLA  

2020/2021 

Stopień awansu zawodowego 

brak stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany Razem (etaty) 

Przedszkole nr 

1 w Ustrzykach 

Dolnych 

0 0 1,41 6 6 13,41 

Przedszkole nr 

2 w Ustrzykach 

Dolnych 

0 1 3,11 4 3,17 11,28 

R a z e m 0 1 4,52 10 9,17 24,96 
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SZKOŁY 

2019/2020 

Stopień awansu zawodowego 

brak stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 
Razem 

(etaty) 

Szkoła 

Podstawowa nr 

1 w Ustrzykach 

Dolnych 

0 7,88 6,67 6,39 39,19 58,82 

Szkoła 

Podstawowa nr 

2 NSS  

w Ustrzykach 

Dolnych 

0 7 6 8,78 43,82 65,60 

Szkoła 

Podstawowa  

w Hoszowie 

0 1,41 0 0,39 4,26 6,06 

Szkoła 

Podstawowa  

w Łobozewie 

0 0 0 0 4,42 4,42 

Szkoła 

Podstawowa  

w Łodynie 

0 0 1 1,15 2,11 4,26 

Szkoła 

Podstawowa  

w Ropience 

0 1 1,06 5,78 8,72 20,82 

Szkoła 

Podstawowa  

w Ustjanowej 

Górnej 

0 1,06 1 3,44 11,12 15,62 

Szkoła 

Podstawowa  

w Wojtkowej 

0 2,90 2,06 1 15,71 21,67 

R a z e m 0 21,25 17,79 26,93 129,35 197,29 
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SZKOŁY 

2020/2021 

Stopień awansu zawodowego 

brak stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 
Razem 

(etaty) 

Szkoła 

Podstawowa nr 

1 w Ustrzykach 

Dolnych 

0 2 12 6,78 38,18 58,96 

Szkoła 

Podstawowa nr 

2 NSS  

w Ustrzykach 

Dolnych 

0 1 7,50 8,84 37,05 53,39 

Szkoła 

Mistrzostwa 

Sportowego 

0 0 3 1,65 11,92 16,57 

Szkoła 

Podstawowa  

w Hoszowie 

0 0,57 0 1,87 3,22 5,66 

Szkoła 

Podstawowa  

w Ropience 

0 0 1,49 6,38 9,69 17,56 

Szkoła 

Podstawowa  

w Ustjanowej 

Górnej 

0 1 1 3,98 10,32 16,30 

Szkoła 

Podstawowa  

w Wojtkowej 

0 1 3,41 3,31 12,34 20,06 

R a z e m 0 5,57 28,40 37,75 122,72 194,44 
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Wykaz prac remontowych przeprowadzonych w 2020 r. w obiektach oświatowych 

Lp. Jednostka Zakres wykonanych prac 
Wartość 

w zł. 

1. 

Szkoła 

Podstawowa  

w Hoszowie 

Czyszczenie i malowanie bramy wjazdowej  

i metalowych elementów placu zabaw. Naprawa 

stopni przy wejściach bocznych i głównym do 

szkoły. Odnowienie powłok malarskich z pracami 

przygotowawczymi (czyszczenie, szpachlowanie) 

korytarza górnego i jednej sali lekcyjnej. Wymiana 

pokrycia dachowego zjeżdżalni na placu zabaw. 

Uzupełnienie ubytków w elewacji budynku. 

Wymiana kotła CO z osprzętem. Wymiana 

odpowietrzników na pionach w CO. Odnowienie 

powłoki malarskiej drabinek w sali gimnastycznej. 

1 738,00 

2. 

Szkoła 

Podstawowa  

w Łodynie 

Odnowienie powłok malarskich urządzeń na placu 

zabaw, wymiana elementów piaskownicy. 
269,00 

3. 

Szkoła 

Podstawowa  

w Łobozewie 

Wymiana części orynnowania, uszczelnienie 

miejscowe dachu, wymiana oświetlenia w jednej 

klasie. 

208,00 

4. 

Szkoła 

Podstawowa  

w Ropience 

wymiana drzwi do dwóch klas; malowanie klasy  

i wymiana mebli; malowanie barierek, bram, ławek, 

huśtawek; malowanie piwnicy i korytarza; zakup 

szafek szatniowych i przeniesienie szatni; 

1 411,00 

5. 

Szkoła 

Podstawowa  

im. Bohaterów 

Lotnictwa 

Polskiego  

w Ustianowej 

Górnej 

Renowacja i naprawa kominów dymnych - 

tynkowanie oraz wykonanie okienka rewizyjnego  

w kotłowni CO szkoły. Wymiana rozszczelnionych 

elementów hydrauliki w łazience w oddziale 

przedszkolnym. Odnowienie powłok malarskich  

w kotłowni. Nadlewanie schodów wejściowych do 

kotłowni i do zaplecza kuchennego. Uzupełnienie 

ubytków drewnianych w placu zabaw. Naprawa 

oznakowania placu manewrowego dla rowerów 

przy szkole. Uzupełnienie ubytków orynnowania po 

sezonie zimowym. Wymiana uszkodzonych 

elementów na dachu zabezpieczającym schody od 

zaplecza. Wykonanie włazu na strych. 

1 760,00 



RAPORT O STANIE GMINY 

 

 

WWW.USTRZYKI-DOLNE.PL 

 

156 

6. 

Szkoła 

Podstawowa  

w Wojtkowej 

Naprawa wentylatorów dachowych po sezonie 

zimowym. Wymiana pokrywy zabezpieczającej 

studnię czerpalna przy szkole. Odnowienie powłok 

malarskich kotłowni co. Położenie instalacji 

internetowej w sześciu klasach. Wymiana stolarki 

drzwiowej w trzech pomieszczeniach. Wykonanie 

elementu kanalizacji (odpływu) w kuchni. 

2 013,00 

7. 

Szkoła 

Podstawowa Nr 1 

w Ustrzykach 

Dolnych 

Odnowienie powłok malarskich 8 sal lekcyjnych, 

kuchni, w korytarzach i pomieszczeniach piwnic. 

Remont instalacji wentylacyjnej w kuchni. 

Uszczelnienie połączeń rynny od strony 

południowej budynku głównej. Uzupełniono ubytki 

w posadzce lastriko. 

4 606,00 

8. 

Szkoła 

Podstawowa Nr 2 

w Ustrzykach 

Dolnych 

Remont łazienek z wymianą armatury w budynku 

głównym i budynku internatu (2 łazienki w budynku 

głównym, 1 w budynku internatu). Odnowienie 

powłok malarskich sal lekcyjnych w budynku 

głównym (4 sale) i w budynku internatu (2 sale, 

klatka schodowa). Wymiana barierek ochronnych 

na placu przed budynkiem głównym szkoły. 

14 873,00 

9. 

Przedszkole nr 1 

w Ustrzykach 

Dolnych 

Odnowienie powłok malarskich korytarza 

piwnicznego, magazynu żywnościowego. Naprawa 

elementów hydraulicznych (spłuczki, syfony). 

Naprawa szafek w szatni, wymiana zamków  

w szafach. Uzupełnienie ubytków elewacji. 

Wymiana płytek w schodach zewnętrznych. 

Wymiana lamp oświetleniowych. 

1 308,00 

10. 

Przedszkole nr 2 

w Ustrzykach 

Dolnych 

Odnowienie powłok malarskich w salach zabaw, 

dwóch magazynów żywnościowych oraz kotłowni 

przy przedszkolu. Uzupełniono ubytki na elewacji 

zewnętrznej budynku. Wymiana uszkodzonej 

armatury łazienkowej dziecięcej, wymiana 

elementów hydraulicznych. Wymiana 

uszkodzonych elementów orynnowania. 

846,00 
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Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020 w szkołach dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Ustrzyki Dolne. 

Miejscowość 

Wynik z 

języka 

polskiego 

w % 

Wynik z 

matematyki w 

% 

Wynik z języka 

angielskiego w 

% 

Wynik z języka 

niemieckiego w 

% 

Szkoła Podstawowa nr 1  

w Ustrzykach Dolnych 
55 39 42 0 

Szkoła Podstawowa nr 2  

w Ustrzykach Dolnych  
60 57 56 18 

Szkoła Podstawowa w  

Ustjanowej Górnej 
59 52 56 0 

Szkoła Podstawowa  

w Wojtkowej 
61 39 48 37 

Szkoła Podstawowa  

 w Ropience 
63 52 47 0 

 

Średnie wyniki ogólnopolskie 

Miasto do 20 tys. 

mieszkańców 

Wieś 

 

 

59 

 

57 

 

58 

 

 

46 

 

43 

 

44 

 

 

54 

 

51 

 

48 

 

 

45 

 

42 

 

43 

 

 

Średnie wyniki  

wojewódzkie  

Miasto do 20 tys. 

mieszkańców 

Wieś  

 

 

61 

 

60 

 

60 

 

 

48 

 

48 

 

46 

 

 

53 

 

55 

 

48 

 

 

47 

 

50 

 

43 

 

 

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. Każdy ósmoklasista 

przystąpił do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj. 

1) języka polskiego 

2) matematyki 

3) języka obcego nowożytnego 

 

Egzamin ósmoklasisty w terminie głównym został przeprowadzony od 16 do 18 

czerwca 2020 r. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do 

niego w powyższym terminie, napisali egzamin w terminie dodatkowym, tj. 7, 8 i 9 lipca br. 

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi 

do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.  
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Zadania we wszystkich arkuszach sprawdzały, w jakim stopniu ósmoklasiści 

opanowali wymagania ogólne i szczegółowe − z zakresu trzech przedmiotów 

egzaminacyjnych − określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu 

edukacyjnego. Poszczególne zadania w arkuszach egzaminacyjnych mogły również 

odnosić się do wymagań przypisanych do wcześniejszych etapów edukacyjnych, w tym 

podstawy programowej z 2012 r. dla I i II etapu edukacyjnego. 

 

Język polski. 

Arkusz standardowy zawierał 22 zadania: 14 zadań zamkniętych i 8 zadań 

otwartych. Wśród zadań zamkniętych pojawiły się różne ich typy: wyboru wielokrotnego, 

prawda-fałsz i na dobieranie. Zadania otwarte wymagały od ucznia znajomości wybranych 

lektur obowiązkowych, wyrażenia opinii na podany w zadaniu temat, interpretacji tekstu 

kultury –projektu torby inspirowanej twórczością Henryka Sienkiewicza oraz napisania 

ogłoszenia. W drugiej części arkusza uczeń wybierał jeden z dwóch tematów: wypowiedź 

o charakterze argumentacyjnym – przemówienie albo wypowiedź o charakterze twórczym 

– opowiadanie. Za rozwiązanie zadań z języka polskiego ósmoklasiści uzyskali średnio 

59% punktów możliwych do zdobycia. Uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie  

z zadaniami zamkniętymi, które sprawdzały odbiór tekstów kultury i wyszukiwanie  

w tekście potrzebnych informacji. Więcej trudności sprawiły uczniom zadania otwarte 

sprawdzające znajomość lektur obowiązkowych oraz umiejętność argumentowania. 

Wyniki tegorocznego egzaminu pokazują, że uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniem 

z języka polskiego, które sprawdzało umiejętność odbioru tekstu kultury i wykorzystania 

zawartych w nim informacji. Trudność sprawiło uczniom między innymi zadanie z zakresu 

kształcenia językowego sprawdzające znajomość gramatyki języka polskiego.   

 

Matematyka. 

Arkusz standardowy zawierał 21 zadań. Za poprawne rozwiązanie wszystkich 

zadań można było uzyskać maksymalnie 30punktów, w tym 15 punktów (50%) za 

rozwiązanie zadań zamkniętych oraz 15 punktów (50%) za rozwiązanie zadań otwartych. 

Wśród zadań zamkniętych większość stanowiły zadania wyboru wielokrotnego, w których 

należało wybrać jedną z podanych odpowiedzi, w dwóch zadaniach typu prawda-fałsz − 

ocenić prawdziwość zdań i w dwóch zadaniach na dobieranie − wskazać poprawne 

uzupełnienia podanych zdań. Zadania otwarte wymagały od ósmoklasistów uważnej 

analizy treści, w niektórych zadaniach również elementów graficznych, a następnie 

zaplanowania i zapisania kolejnych etapów rozwiązania oraz sformułowania odpowiedzi. 

Za rozwiązanie zadań Z matematyki ósmoklasiści uzyskali średnio 46% punktów 

możliwych do zdobycia. Jednym z trzech łatwiejszych zadań okazało się zadanie 8.,  

w którym sprawdzana była umiejętność odczytywania, interpretowania oraz przetwarzania 

danych przedstawionych na diagramie. Wykazali się umiejętnością odczytywania, 

interpretowania i przetwarzania danych przedstawionych w tekście i na diagramie oraz ich 

wykorzystania w sytuacji praktycznej. Najtrudniejsze okazało się zadanie otwarte,  

w którym uczniowie na podstawie informacji zawartej w zadaniu musieli przedstawić 

uzasadnienie tezy dotyczącej podanego wielokąta. 
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Język obcy nowożytny. 

Arkusz standardowy zawierał 51 zadań, zgrupowanych w 14 wiązek. Za poprawne 

rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać maksymalnie 60 punktów, w tym 36 

punktów (60%) za rozwiązanie zadań zamkniętych (wyboru wielokrotnego, na dobieranie) 

oraz 24 punkty (40%) za rozwiązanie zadań otwartych. Zadania otwarte wymagały od 

ósmoklasistów samodzielnego sformułowania odpowiedzi (zadania z luką i/lub odpowiedzi 

na pytania) oraz napisania krótkiego tekstu użytkowego (e-maila). 

Na egzaminie z języka obcego nowożytnego ósmoklasiści rozwiązujący zadania  

z języka angielskiego najlepiej poradzili sobie z zadaniami otwartymi sprawdzającymi 

znajdowanie określonych informacji w tekście pisanym. Dla uczniów, którzy przystąpili do 

egzaminu z języka niemieckiego, najłatwiejsze okazały się zadania zamknięte 

sprawdzające znajomość funkcji językowych. Egzamin wskazał również umiejętności, 

które ósmoklasiści opanowali słabiej. W przypadku języka angielskiego i niemieckiego 

najtrudniejsze dla ósmoklasistów było zadanie otwarte sprawdzające znajomość funkcji 

językowych. W języku angielskim, jak i niemieckim trudne było także zadanie otwarte 

sprawdzające znajomość środków językowych. Arkusze egzaminacyjne z wszystkich 

języków obcych miały identyczną formę, składały się z takich samych części i takiej samej 

liczby zadań takiego samego typu, za rozwiązanie których można było otrzymać taką 

samą liczbę punktów. W arkuszu egzaminacyjnym sprawdzane były umiejętności 

zdających w pięciu obszarach: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, 

znajomość funkcji językowych, znajomość środków językowych oraz tworzenie 

wypowiedzi pisemnej. Za rozwiązanie zadań z języka obcego nowożytnego ósmoklasiści 

uzyskali średnio: z języka angielskiego – 54% punktów, z języka niemieckiego – 45% 

punktów, z języka rosyjskiego – 48% punktów. 

Za rozwiązanie zadań z języka angielskiego ósmoklasiści uzyskali średnio 54% 

punktów możliwych do zdobycia. Uczniowie uzyskali najwyższy średni wynik za 

rozwiązanie zadań sprawdzających rozumienie tekstów pisanych – 62%, gorzej poradzili 

sobie z zadaniami sprawdzającymi znajomość funkcji językowych oraz rozumienie ze 

słuchu (średni wynik –odpowiednio 58% i 54%), a także z tworzeniem wypowiedzi 

pisemnej (średni wynik – 51%). Najwięcej trudności sprawiły uczniom zadania 

sprawdzające znajomość środków językowych (średni wynik – 44% punktów możliwych 

do uzyskania). Najłatwiejsze dla ósmoklasistów okazało się zadanie 10., sprawdzające 

rozumienie wypowiedzi pisemnej, oparte na tekście informacyjnym. Najtrudniejszym 

zadaniem dla ósmoklasistów przystępujących do tegorocznego egzaminu było zadanie 6., 

które sprawdzało znajomość trzech różnych funkcji językowych, tj. wyrażenia prośby, 

przekazania informacji, wyrażenia pragnienia. 

Za rozwiązanie zadań z języka niemieckiego zdający uzyskali średnio 45% 

punktów możliwych do zdobycia. Uczniowie uzyskali najwyższy średni wynik za 

rozwiązanie zadań sprawdzających znajomość funkcji językowych oraz rozumienie 

tekstów pisanych (średni wynik – odpowiednio 52% i 47%), gorzej poradzili sobie  

z zadaniami sprawdzającymi znajomość środków językowych oraz rozumienie ze słuchu 

(średni wynik – 45%w każdym z wymienionych obszarów). Najwięcej trudności sprawiło 

uczniom tworzenie wypowiedzi pisemnej (średni wynik – 33% punktów możliwych do 

uzyskania). W części arkusza sprawdzającej znajomość funkcji językowych znalazło się 
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jednocześnie najłatwiejsze i najtrudniejsze zadanie dla tegorocznych ósmoklasistów. 

Najłatwiejsze dla zdających było zadanie 5., polegające na wybraniu spośród trzech 

zaproponowanych opcji reakcji właściwej dla sytuacji opisanej w języku polskim. 

 

Programy wspomagania szkół. 

Gmina Ustrzyki Dolne uczestniczy w programie Ministerstwa Edukacji Narodowej 

obejmujący wspomaganie szkół i przedszkoli Gminy Ustrzyki Dolne w zakresie 

kształtowania kompetencji kluczowych uczniów i dzieci rozpoczęty w roku szkolnym 

2018/2019 i kontynuowany w roku 2019/2020 oraz zaplanowany na rok szkolny 

2020/2021. Główny cel projektu to rozwój jakościowy szkół/przedszkoli poprzez 

wdrożenie procesowego wspomagania służącego podniesieniu kompetencji kluczowych 

uczniów. 

 

Cele operacyjne (szczegółowe):  

1. Tworzenie optymalnych warunków doskonalenia nauczycieli opartego na 

procesowym wspomaganiu i uwzględniającego potrzeby lokalnego środowiska. 

2. Przygotowanie nauczycieli do kierowania zmianą w zakresie adekwatnego 

planowania i organizowania procesów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb 

uczniów. 

3. Współpraca nauczycieli ze sobą w planowaniu, organizowaniu, realizowaniu  

i modyfikowaniu procesów edukacyjnych. 

4. Wyposażenie nauczycieli w wiedzę, w jaki sposób aktywizować uczniów do 

świadomego ich uczenia się. 

5.  Wykorzystanie potencjału nauczycieli do eksponowania ich wiedzy i umiejętności 

służącej nabywaniu kompetencji uczenia się uczniów. 

6. Utworzenie sieci jako platformy wymiany doświadczeń służącej doskonaleniu. 

 

Program jest realizowany w oparciu o 3 szkoły jednak pozostałe tez uczestniczą jako 

partnerzy – organizacja wspólnych szkoleń. Koordynatorem projektu jest Zygmunt 

Krasowski – trener procesu wspomagania szkół. 

 

Praca szkół i przedszkoli w okresie pandemii COVID – 19.  

1. Od 25 marca 2020r. na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  

z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nastąpiło ograniczenie funkcjonowania 

jednostek oświatowych polegające przede wszystkim na objęciu uczniów zdalnym 

nauczaniem.  

2. Od 18 maja 2020r. nastąpiło powolne otwieranie jednostek oświatowych zgodnie  

z wytycznymi GIS i MEN. 

3. Od 18 maja 2020r. przedszkola mogły przyjąć do oddziału przedszkolnego nie więcej 

niż 10 wychowanków. 

4. Od 8 czerwca 2020r. zwiększono liczbę dzieci w oddziale przedszkolnym do  

16 wychowanków. 
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5. Od 8 czerwca 2020r. oddziały przy szkołach podstawowych rozpoczęły przyjmowanie 

dzieci. 

6. Od dnia 25.05 2020r. w szkołach prowadzone były zajęcia opiekuńczo wychowawcze 

w godzinach od 8.00 do 15.30 dla uczniów kl. I-III. 

7. Od 25.05.2020r. na terenie szkoły, za zgodą rodziców, realizowane były zajęcia 

rewalidacyjne dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego. 

8. Od 25.05.2020r. na terenie szkół, zgodnie z przygotowanym harmonogramem, 

prowadzone były konsultacje dla chętnych uczniów klas ósmych. 

9.  Od 25 maja 2020r. otwarte zostały biblioteki szkolne. 

10.  Od 1.06.2020r. prowadzone były konsultacje dla pozostałych chętnych uczniów szkół. 

11. W dniach16, 17 i 18 czerwca 2020r. odbył się we wszystkich szkołach egzamin 

ósmoklasisty. 

12. Od 6 lipca 2020r. zwiększono liczbę dzieci w oddziale przedszkolnym do  

25 wychowanków; czyli pełny stan.  

13. 26 czerwca 2020r.odbyło się zakończenie roku szkolnego, świadectwa ukończenia 

szkoły otrzymali uczniowie klas ósmych.  

14. W lipcu i sierpniu przedszkola pracowały bez przerwy wakacyjnej, w godzinach od 

7.30 do 15.30, z zachowaniem reżimu sanitarnego.  

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ustrzykach Dolnych. 

Praca zdalna w szkole odbywała się codziennie według zmodyfikowanego planu 

lekcji. Nauczyciele świadczyli pracę zdalną z domu za pomocą metod i technik kształcenia 

na odległość. Zgodnie z obowiązującym planem każdego dnia: prowadzili lekcje zdalne, 

pozostawali do dyspozycji uczniów za pomocą e-dziennika, udzielali odpowiedzi na 

zadanie pytania od uczniów i rodziców, tłumaczyli niezrozumiałe zagadnienia, 

monitorowali postępy uczniów, oceniali i sprawdzali bieżącą wiedzę uczniów. Do 

nauczania zdalnego w szkole wykorzystywano przede wszystkim dziennik elektroniczny 

Vulcan, platformę Skype, pocztę elektroniczną. Każdy nauczyciel założył i wykorzystywał 

klasowe elektroniczne skrzynki pocztowe, gdzie uczniowie i ich rodzice mogli 

komunikować się z nauczycielami. Nauczyciele zostali wdrożeni do pracy z pracy na 

platformie Skype oraz z aplikacją Messenger i poprzez te programy prowadzili lekcje  

on-line. Każdy nauczyciel zmodyfikował program nauczania w zakresie treści do 

zrealizowania w poszczególnych klasach z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych 

ucznia oraz równomiernym rozłożeniem. W pracy zdalnej wykorzystywane były platformy 

rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, np. e-podręczniki, do której 

nauczyciele i uczniowie otrzymali loginy i hasła, karty pracy z wydawnictw czy 

opracowanych przez nauczyciela. Część nauczycieli przesyłała uczniom również nagrane 

przez siebie filmiki z danej lekcji. Przygotowując daną lekcję nauczyciele korzystali także 

z innych edukacyjnych zasobów internetu. 

Monitorowanie wiedzy i postępów uczniów odbywało się poprzez odsyłanie prac do 

sprawdzenia w sposób wskazany przez nauczyciela, np. jako załącznik do maila, jako 

zdjęcie z telefonu, jako wykonanie prezentacji. Ocenianie odbywało się na bieżąco  

(za wykonywanie zadań, prac pisemnych, projektów, quizów, testów, odpowiedzi ustnych 
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na wideolekcjach itp.). Każdy uczeń miał możliwość poprawy ocen, które uzyskał podczas 

nauczania zdalnego oraz tych uzyskanych już wcześniej. Wychowawca kontrolował 

aktywność uczniów, w razie potrzeby informował o tym rodziców. Uczniowie, którzy 

realizowali nauczanie indywidualne pracowali równolegle z klasą bądź indywidualnie  

z nauczycielem za pomocą technik i metod ustalonych z uczniem i rodzicem. W szkole 

dokumentowało się przebieg nauczania na odległość. Część dokumentacji stanowią 

wydruki z zakładki zadania domowe, korespondencja na poprzez dziennik Vulcan, wpisy 

w e – dzienniku oraz przesyłane do dyrektora i wicedyrektorów tygodniowych sprawozdań 

z realizacji treści nauczania zrealizowane w poszczególnych klasach. Nauczanie 

wczesnoszkolne klasy 1-3 także odbywało się w formie zdalnej za pomocą technik  

i narzędzi ustalonych przez nauczyciela z rodzicami. Zadania zadawane były przez 

zakładkę zadania domowe (dokumentacja) oraz poprzez wysyłanie wiadomości przez  

e-dziennik, prowadzone były również wideolekcje.  

Nauczyciele ustalali tygodniowy zakres treści, które realizowali w danym tygodniu. 

W dokumencie zapisane były również metody i formy pracy, zadania do samodzielnego 

opracowania i przesyłali je do dyrektora lub wicedyrektorów celem weryfikacji  

i równomiernego obciążenia uczniów pracą, a także celem monitorowania realizacji 

podstawy programowej. Po zweryfikowaniu zakresów materiału z poszczególnych 

przedmiotów dyrektor i wicedyrektorzy przesyłali cały komplet wychowawcom, którzy  

z kolei przesyłali je rodzicom dzieci młodszych lub uczniom (dotyczy klas starszych) na 

skrzynki klasowe, które posiadał każdy oddział klasowy. Uczniowie w każdej chwili mogli 

przeczytać otrzymany plik, przypomnieć sobie, jaki materiał mają opanować, jakie zadanie 

domowe mają napisać. 

 

Ponadto nauczyciele przesyłali i udostępniali:  

a) propozycje wykonania projektów plastycznych, projektów technicznych, zabaw 

badawczych lub eksperymentów do wyboru; 

b) konkretną propozycję opracowaną na potrzeby zabaw i zajęć uczniów swojej klasy, 

adekwatnej do realizowanego programu w tej klasie, opracowane przez siebie lub 

udostępniane propozycje zadań, ćwiczeń, twórczej aktywności uczniów;  

c) linki do słuchowisk, audycji radiowych i programów telewizyjnych (pasma edukacyjne 

Telewizji Polskiej dla najmłodszych dzieci), a także programów, zabaw on-line;  

d) propozycje lektur, zestawy ćwiczeń i zadań, zgodnych z założeniami wybranego  

w danej klasie programu nauczania.  

 

Nauczyciele stale doskonalili swoje metody pracy zdalnej, w tym czasie uczestnicząc 

w kursach on-line czy webinariach, np. „Jak uczyć zdalnie kluczowe informacje  

i praktyczne wskazówki dla nauczyciela”, „Jak oceniać w zdalnej edukacji?”, „Kształcenie 

na odległość”,  

Od dnia 25.05 2020 r. w prowadzone były zajęcia opiekuńczo-wychowawcze  

w godzinach od 8.00 do 15.30 dla uczniów kl. I-III (nauczanie zdalne prowadzone było na 

warunkach ustalonych na początku nauki na odległość). Rodzice, którzy zgłosili 

konieczność objęcia dziecka zajęciami opiekuńczo wychowawczymi musieli mieć na 

uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną, reżim sanitarny zastosowany w szkole 
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według GIS oraz MZ. Dyrektor szkoły opracował procedury bezpieczeństwa jakie należało 

zachować przychodząc do szkoły w czasie trwania epidemii COVID-19. 

Od 25.05.2020r. na terenie szkoły za zgodą rodziców realizowane były zajęcia 

rewalidacyjne dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Dyrektor i wicedyrektorzy opracowali szczegółowy plan zajęć rewalidacyjnych, 

dostosowując go do wymogów sanitarnych (np. niestykanie się dzieci, częsta dezynfekcja 

i wietrzenie sal, dezynfekcja i częste mycie rąk uczniów, nauczycieli i pracowników 

obsługi). 

Od 25.05.2020 r. na terenie szkoły, zgodnie z przygotowanym harmonogramem, 

prowadzone były konsultacje dla chętnych uczniów klas ósmych. Uczniowie uczestniczyli 

w tych konsultacjach w budynku nr 3, nie stykali się z innymi uczniami. Każdy oddział 

klasowy miał zorganizowane konsultacje w innej sali. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy 

szkoły zachowali wszystkie zasady bezpieczeństwa zalecane przez GIS i MEN. Szkoła 

zapewniła uczniom, nauczycielom i pracownikom środki ochrony osobistej (płyn do 

dezynfekcji, maseczki, ubrania ochronne). 

Od 25.05.2020 r. uczniowie mogli korzystać z biblioteki szkolnej, która była czynna 

w ograniczonym zakresie w godzinach 9:00 – 13:00. Dyrektor szkoły opracował procedury 

bezpiecznego korzystania z biblioteki szkolnej w czasie trwania pandemii. Uczniowie byli 

zobowiązani zachować dystans wynoszący 1,5 m, dezynfekować ręce, zakrywać nos  

i usta, odkładać książki w wyznaczone miejsce celem odbycia kwarantanny. Taki tryb 

pracy biblioteki był kontynuowany do końca roku szkolnego. 

Od 1.06.2020r. konsultacje prowadzone były dla pozostałych chętnych uczniów 

szkoły. Opracowano szczegółowy harmonogram konsultacji, zasady udziału w zajęciach 

oraz procedury zachowania zasad bezpieczeństwa podczas pobytu w szkole, zgodnie  

z zaleceniami GIS i MEN. 

Od 8.06.2020r.wznowiono zajęcia w oddziałach przedszkolnych. Na początku  

w zajęciach brało udział pięcioro dzieci, ale z czasem ich liczba zwiększyła się do ośmiu. 

Podczas pobytu w szkole dzieci korzystały z pełnego wyżywienia (śniadanie, obiad  

i podwieczorek). Większość z nich korzystała także z opieki świetlicowej po zajęciach. 

W dniach 16, 17 i 18 czerwca 2020 r. odbył się egzamin ósmoklasisty. Egzamin 

przebiegł sprawnie, bez zakłóceń. Wszyscy uczniowie klas ósmych zgłosili się na egzamin 

i wzięli w nim udział. Dyrektor i wicedyrektorzy opracowali specjalne procedury 

zachowania się uczniów podczas pisania egzaminu, aby zachować wszystkie zalecane 

przez Gis i MEN zasady bezpieczeństwa. 

26 czerwca 2020 r. odbyło się zakończenie roku szkolnego, świadectwa 

ukończenia szkoły otrzymali uczniowie klas ósmych, pozostali uczniowie otrzymali 

świadectwa promocyjne do następnej klasy. Nie zorganizowano uroczystości zakończenia 

roku szkolnego. Uczniowie zgłaszali się po odbiór świadectw według ustalonego przez 

wychowawców harmonogramu, z zachowaniem zasady niestykania się dzieci oraz 

dbałości o zachowanie wszelkich zasad sanitarnych. 

W lipcu i sierpniu 2020 r. decyzją organu prowadzącego dzieci uczęszczające do 

oddziałów przedszkolnych mogły brać udział w takich zajęciach w Przedszkolu  

nr 1 lub Przedszkolu nr 2 w Ustrzykach Dolnych. Nauczyciele pracujący w oddziałach 

przedszkolnych w naszej szkole wykorzystali w tym czasie urlopy wypoczynkowe. 
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Z powodu zwiększonych potrzeb dotyczących sprzętu komputerowego szkoła 

pozyskała w marcu 2020 r. 10 laptopów z Edukacyjnej Fundacji im. Prof. Romana 

Czerneckiego EFC. Dodatkowo Gmina Ustrzyki Dolne zapewniła szkole 12 laptopów. 

Można więc było zaspokoić wszystkie potrzeby nauczycieli i uczniów w tym zakresie. 

Trzech nauczycieli zgłosiło potrzebę wypożyczenia komputera, zostały im one 

wypożyczone. Wicedyrektor szkoły wraz pedagogami szkolnymi i wychowawcami 

dokonali wnikliwej analizy dotyczącej braku sprzętu komputerowego wśród uczniów. Po 

rozpoznaniu potrzeb 22 uczniom wypożyczono nowe laptopy. W zakresie sprzętu 

elektronicznego wszystkie zgłoszone potrzeby były zaspokojone.  

Jeden z rodziców zgłosił problem dotyczący braku dostępu do internetu  

w miejscu zamieszkania. Problem został rozwiązany w taki sposób, że tygodniowe zakresy 

treści z poszczególnych przedmiotów były wysyłane uczennicy tradycyjną pocztą,  

a konsultacje z nauczycielami odbywały się przez telefon. Dyrektor zaproponował 

uczennicy udział w konsultacjach z nauczycielami w szkole, ale rodzic nie wyraził zgody 

na pobyt dziecka w szkole i wybrał formę konsultacji przez telefon. 

Podsumowując, nauczanie na odległość w roku szkolnym 2019/2020 w Szkole 

Podstawowej nr 1 w Ustrzykach Dolnych przebiegło bez zakłóceń. 

 

Zespół Szkół Sportowych w Ustrzykach Dolnych. 

W okresie sprawozdawczym zajęcia w szkole nadal były prowadzone techniką 

„nauki na odległość”, tzw. zdalne nauczanie. Od 20 kwietnia wszyscy nauczyciele naszej 

szkoły, w celu ujednolicenia nauki zdalnej zostali zobowiązani do wykorzystywania w pracy 

platformę Office 365. Część klas, których uczniowie mieli problemy z zainstalowaniem 

programu Office 365, nadal mogła korzystać z wcześniej wykorzystywanych platform: 

Librus, Discord, Skype. 

Zgodnie z ustaloną procedurą, wychowawcy poszczególnych klas, zbierali 

materiały od nauczycieli uczących w danej klasie, scalali je i następnie wysyłali  

z wykorzystaniem e-dziennika tygodniowe plany dla swoich uczniów. Warto podkreślić, że 

większość nauczycieli naszej szkoły prowadzi zajęcia z uczniami w formie on - line. Lekcje 

odbywają się zgodnie ze zdalnym planem lekcji, który obejmuje wszystkie przedmioty  

i zajęcia, zgodnie z planem nauczania dla danej klasy. 

Na bieżąco prowadzone są zajęcia specjalistyczne dla uczniów o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych; rewalidacja, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapia 

pedagogiczna, zajęcia w ramach zindywidualizowanej ścieżki kształcenia oraz nauczanie 

indywidualne.  

Od 18 maja nauczyciele prowadzą zajęcia specjalistyczne bezpośrednio  

z uczniem w szkole. Oddziały „0” przygotowane są na przyjęcie i prowadzenie zajęć 

z dziećmi. (dotychczas niewielkie zainteresowanie 3-4 dzieci). 

Wszyscy nauczyciele zobowiązani są do dokumentowania zdalnego nauczania  

w e-dzienniku (temat lekcji, frekwencja uczniów, oceny, itp.). Nauczyciele za pomocą 

różnych komunikatorów, odbierają prace, oceniają testy, wypracowania oraz wytwory 

pracy uczniów. Codziennie udzielają konsultacji uczniom i rodzicom. Ponadto, pedagodzy 

szkolni pozostają do dyspozycji uczniów i Rodziców w godzinach 9.00 – 13.00 w każdy 

dzień tygodnia. W szkole zorganizowano zdalną pomoc informatyka. W przypadku 
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trudności z obsługą komputera lub potrzebą nabycia umiejętności obsługi programów  

i aplikacji wykorzystywanych w procesie zdalnego nauczania zachęcamy rodziców 

oraz uczniów do indywidualnych konsultacji. 

Pracownicy administracji i obsługi wykonują swoją pracę bez zmian, zgodnie 

z przydziałem czynności. Wykonują gruntowne porządki, przeprowadzają odkażanie 

pomieszczeń szkolnych oraz szyją maseczki dla mieszkańców Ustrzyk Dolnych. Do chwili 

obecnej uszyli ponad 4000 maseczek. Wszystkie szkolne obiekty są zamknięte dla osób 

postronnych (w tym – budynek Internatu, szkolne boiska, sala gimnastyczna). 

W każdej sprawie można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

sekretariat@zsp2nss.pl , tel. 13 4611605. 

Nauczyciele na bieżąco uczestniczą w różnych formach doskonalenia, 

w większości związanych z metodami nauczania zdalnego. 

W dalszym ciągu, w celu zoptymalizowania pracy szkoły, dyrekcja organizuje 

cotygodniowe wideo-spotkania całej Rady Pedagogicznej w piątki o godzinie 15:30, 

w czasie której poruszane są bieżące problemy nauczania zdalnego i przedstawiane 

działania związane z zaleceniami MEN, GIS oraz Burmistrza Gminy Ustrzyki Dolne. 

Każdy z nauczycieli przygotowuje i sporządza sprawozdanie z całego tygodnia pracy 

zdalnej, a następnie w każdy piątek popołudniu przesyła je do dyrekcji szkoły. 

Sprawozdania nauczycieli są archiwizowane w formie elektronicznej.  

W okresie od 20 marca do 20 maja suma naliczonych do wypłaty godzin 

ponadwymiarowych dla nauczycieli wyniosła w sumie: 1190,5 godz., w tym: nauczanie 

indywidualne/zaj. prowadzone w formie ind.: 76 godz., rewalidacja: 104 godz., zastępstwa 

doraźne (za nauczyciela matematyki-zwolnienie lekarskie): 118,5 godz., godziny 

ponadwymiarowe: 892 godz. 

 

Szkoła Podstawowa w Łobozewie. 

Nauczanie wczesnoszkolne w Szkole Podstawowej w Łobozewie (w takim trybie 

pracuje szkoła) czyli klasy 1-3 oraz jeden oddział przedszkolny odbywało się w formie 

zdalnej za pomocą technik i narzędzi ustalonych przez nauczyciela z rodzicami. 

Praca zdalna w szkole odbywała się codziennie według zmodyfikowanego przez 

dyrektora planu lekcji. Nauczyciele świadczyli pracę zdalną z domu za pomocą metod  

i technik kształcenia na odległość. Zgodnie z obowiązującym planem każdego dnia 

nauczyciele: prowadzili lekcje zdalne, pozostawali do dyspozycji uczniów za pomocą 

Messengera, udzielali odpowiedzi na zadane pytania od uczniów i rodziców, tłumaczyli 

niezrozumiałe zagadnienia, monitorowali postępy uczniów, oceniali i sprawdzali bieżącą 

wiedzę uczniów. Do nauczania zdalnego w szkole wykorzystywano przede wszystkim 

portal społecznościowy Messenger. Jest to narzędzie, które pozwoliło na prowadzenie 

zajęć wykorzystując różne techniki. Nauczyciele prowadzili z uczniami zajęcia on-line, 

przesyłali konkretne zadania oraz wspierali to filmikami na You Tube. Każdy nauczyciel 

indywidualnie zmodyfikował program nauczania w zakresie treści nauczania do 

zrealizowania w poszczególnych klasach z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych 

ucznia oraz równomiernym rozłożeniem. W pracy zdalnej wykorzystywane były platformy 

rekomendowane przez Ministra, np. e-podręczniki, karty pracy z wydawnictw oraz 

opracowywane przez nauczyciela. Część nauczycieli przesyłała uczniom również nagrane 
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przez siebie filmiki ze zdanej lekcji. Przygotowując daną lekcję nauczyciele korzystali  

z pomocy platform, aplikacji i przygotowywali ćwiczenia i teksty korzystając z platformy 

dyktanda.net.  

Monitorowanie wiedzy i postępów uczniów odbywało się poprzez odsyłanie prac do 

sprawdzenia w sposób wskazany przez nauczyciela, np. jako plik załączony  

w poczcie e-mail, jako zdjęcie z telefonu lub podanie przez rodzica zeszytu, ćwiczenia, 

plakatu, projektu, prezentacji. Ocenianie odbywało się na bieżąco (za wykonywanie zadań, 

prac pisemnych, projektów, quizów, testów, odpowiedzi ustnych na wideolekcjach itp.). 

Każdy uczeń miał możliwość poprawy ocen i zadań, które wykonał lub uzyskał podczas 

nauczania zdalnego. Wychowawcy kontrolowali aktywność uczniów, w razie potrzeby 

informowali o tym rodziców.  

W szkole dokumentowano przebieg nauczania na odległość. Całość dokumentacji 

stanowią wydruki ze sprawozdaniami dziennymi nauczycieli z prowadzenia 

poszczególnych zajęć, które realizowane były w poszczególnych klasach. 

Dyrektor na bieżąco kontrolował pracę nauczycieli śledząc zajęcia prowadzone 

przez nich on - line na grupach portalu Messenger oraz co tydzień zbierał i analizował 

tworzone przez nauczycieli tygodniowe sprawozdania. 

W razie potrzeb były organizowane zdalne konferencje Rady Pedagogicznej 

w trakcie których omawiane były bieżące sprawy, problemy na które napotykali 

nauczyciele, dyrektor przekazywał informacje z bieżącej sytuacji i o rozporządzeniach  

w oświacie. 

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w zarządzeniu Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 

21 maja 2020 r. Szkoła Podstawowa w Łobozewie, od dnia 25 maja 2020 r. zorganizowała 

zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych w placówce dla 

dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego oraz dla uczniów klas I-III; na zajęcia 

stacjonarne przychodziło regularnie około 90% dzieci.  

 

Szkoła Podstawowa w Łodynie. 

Od dnia 16 do 24 marca 2020 roku wszyscy zatrudnieni nauczyciele byli 

w gotowości do pracy i wykonywali następujące zadania: wykonywali elementy ozdobne 

na dekoracje tematyczne w klasach, opracowywali bieżące plany dydaktyczno-

wychowawcze, przeglądali i uzupełniali dokumentacje nauczyciela, dostosowywali plany  

i programy nauczania do nauczania w trybie zdalnym. Wprowadzono procedurę 

organizacji, zmodyfikowany plan zajęć oraz prowadzenie nauki z wykorzystaniem metod  

i technik kształcenia na odległość. Od 25 marca 2020r. na podstawie Rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nastąpiło ograniczenie 

funkcjonowania jednostek oświatowych polegające na objęciu uczniów zdalnym 

nauczaniem. Od dnia 25.03.2020 r do 25.06 2020 r. wszyscy zatrudnieni nauczyciele 

prowadzili zdalne nauczanie zgodnie z Arkuszem Organizacyjnym Szkoły Podstawowej  

w Łodynie na rok szkolny 2019/2020, realizując podstawę programową w oddziałach 

przedszkolnych oraz klasach I, II i III zgodnie ze zmodyfikowanym planem zajęć. 

Nauczyciele zrealizowali planowane godziny ponadwymiarowe oraz pracowali w trybie 
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klas łączonych zgodnie z projektem. Nauczanie wczesnoszkolne w klasach 1-3 oraz  

w oddziałach przedszkolnych odbywało się w formie zdalnej za pomocą technik i narzędzi 

ustalonych przez nauczyciela z rodzicami. W edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej  

z uwagi na to, że uczniowie młodsi potrzebują pomocy przy pracy czy połączeniach  

z nauczycielem panie rozpisywały lekcje na zasadzie krok po kroku, podawały cele, do 

lekcji dołączały załączniki, np. nagrane czytanki, bajki, słuchowiska, piosenki i prezentacje. 

W pracy zdalnej wykorzystywali platformy rekomendowane przez MEN, np. e-podręczniki, 

do której nauczyciele i uczniowie otrzymali loginy i hasła, korzystali również 

z edukacyjnych portali internetowych.  

Nauczyciele wykorzystywali do kontaktu z dziećmi i rodzicami pocztę elektroniczną, 

telefon, portal społecznościowy Facebook, Messenger oraz Skype. Systematycznie  

na portalu FB umieszczali propozycję zabaw, ciekawych linków, a także (za zgodą 

rodziców) fotografie z podejmowanych działań dzieci. Działania nauczycieli 

udokumentowane są w formie szczegółowych pisemnych sprawozdań złożonych  

do dyrektora placówki. Uczniowie mieli możliwość użyczenia sprzętu komputerowego  

do zdalnego nauczania z zasobów szkoły oraz sprzętu otrzymanego w ramach programu 

ministerialnego „Zdalna szkoła”. W okresie od dnia 16.03.20 do 25.06.20 r. placówka 

prowadziła nauczanie zdalne.  

 

Szkoła Podstawowa w Hoszowie. 

Praca zdalna w Szkole Podstawowej w Hoszowie odbywała się codziennie według 

zmodyfikowanego planu lekcji. Nauczyciele świadczyli pracę zdalną z domu za pomocą 

metod i technik kształcenia na odległość. Zgodnie z obowiązującym planem każdego dnia: 

prowadzili lekcje zdalne, pozostawali do dyspozycji uczniów za pomocą Skype  

i Messengera, telefonu, e-maila, udzielali odpowiedzi na zadanie pytania od uczniów  

i rodziców, tłumaczyli niezrozumiałe zagadnienia, monitorowali postępy uczniów, oceniali 

i sprawdzali bieżącą wiedzę uczniów.  Każdy nauczyciel zmodyfikował program nauczania 

w zakresie treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych klasach  

z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych ucznia oraz równomiernym rozłożeniem. 

W pracy zdalnej wykorzystywane są platformy rekomendowane przez Ministra,  

np. e - podręczniki, do której nauczyciele i uczniowie otrzymali loginy i hasła, zdalne lekcje 

na gov.pl karty pracy z wydawnictw czy opracowanych przez nauczyciela. 

Monitorowanie wiedzy i postępów uczniów odbywało się poprzez odsyłanie prac do 

sprawdzenia w sposób wskazany przez nauczyciela, np. jako załącznik do maila, jako 

zdjęcie z telefonu lub przyniesienie zeszytu, ćwiczenia, plakatu, projektu, prezentacji. 

Ocenianie odbywało się na bieżąco (za wykonywanie zadań, prac pisemnych, projektów, 

quizów, testów, odpowiedzi ustnych na wideolekcjach itp.). Każdy uczeń miał możliwość 

poprawy ocen, które uzyskał podczas nauczania zdalnego oraz tych uzyskanych już 

wcześniej. W szkole dokumentowało się przebieg nauczania na odległość. O metodach  

i formach pracy nauczyciel poinformował rodziców. Nauczyciel przekazywał: 

a) propozycje wykonania projektów plastycznych, projektów technicznych, zabaw 

badawczych lub eksperymentów do wyboru; 
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b) konkretną propozycję opracowaną na potrzeby zabaw i zajęć uczniów swojej klasy, 

adekwatnej do realizowanego programu w tej klasie, opracowane przez siebie lub 

udostępniane propozycje zadań, ćwiczeń, twórczej aktywności uczniów; 

c) linki do słuchowisk, audycji radiowych i programów telewizyjnych (pasma edukacyjne 

Telewizji Polskiej dla najmłodszych dzieci), a także programów, zabaw on-line; 

d) propozycje lektur, zestawy ćwiczeń i zadań, zgodnych z założeniami wybranego  

w danej klasie programu nauczania.  

 

Nauczyciele stale doskonalili swoje metody pracy zdalnej, w tym czasie uczestnicząc 

w kursach on-line czy webinariach, np. Jak uczyć zdalnie kluczowe informacje i praktyczne 

wskazówki dla nauczyciela, Jak oceniać w zdalnej edukacji?, Kształcenie na odległość. 

Nauczanie wczesnoszkolne zdalnie. 

 

Od dnia 18.05 2020 r. w prowadzone były zajęcia opiekuńczo-wychowawcze  

z elementami dydaktyki w godzinach od 7.00 do 15.30 dla uczniów kl. I-III (nauczanie 

zdalne prowadzone jest na dotychczasowych warunkach). Rodzice, którzy zgłosili 

konieczność objęcia dziecka zajęciami opiekuńczo wychowawczymi musieli mieć na 

uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną, reżim sanitarny zastosowany w szkole 

według GIS oraz MZ. 

Dyrektor szkoły wraz pedagogami dokonywał wnikliwej analizy dotyczącej braku 

sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu wśród uczniów szkoły. Po rozpoznaniu 

potrzeb 2 uczniów zgłosiło potrzebę otrzymania komputera, w tym 1 uczeń z rodziny 

wielodzietnej oraz w trzech rodzinach zgłoszono brak dostępu do internetu. Podjęto kroki, 

aby każdy uczeń mógł bez problemów uczestniczyć w nauczaniu zdalnym. Z programu 

„Zdalna szkoła” pozyskano 2 komputery. 

Zawieszenie zajęć wychowawczych i dydaktycznych w przedszkolach nie 

oznaczało, że dzieci przestały kontynuować proces wychowania i kształcenia. W tym 

czasie, dla wpierania rozwoju dzieci, należało realizować konkretne zadania zapisane  

w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Po zapoznaniu się 

z informacjami publikowanymi na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji 

Narodowej i Ministerstwa Cyfryzacji, przydatnymi do planowania i realizacji nauki zdalnej 

oraz licznych rozmowach on-line z nauczycielkami wychowania przedszkolnego oraz 

specjalistami - poinformowałam rodziców o ustalonych zasadach i formach kształcenia na 

odległość, o sposobach i narzędziach, które będziemy wykorzystywać. Razem  

z nauczycielkami utrzymywałam kontakt z rodzicami, informowałam Ich na bieżąco  

o wszystkich istotnych kwestiach. W wyniku rozmów on-line wypracowałyśmy następujące 

rozwiązania na ten czas: 

1. założenie grupowych e-maili, 

2. kontakt z rodzicami - przesyłanie propozycji zabaw, zadań, ćwiczeń na e-maila 

podanego przez rodziców, ale i spostrzeżeń, wymań i poglądów, wspieranie itp. 

Prośba do rodziców o informację zwrotną (mogą to być np. zdjęcia), 

3. koordynując i zarządzając prowadzeniem procesu kształcenia na odległość, 

zobowiązałam nauczycieli do pracy zdalnej i komunikowania się z rodzicami w godz. 

8.00 – 13.00 – zgodnie ze swoim pensum, 
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4. zorganizowanie warsztatu pracy nauczyciela – kontakt z przedstawicielem 

wydawnictwa, poszukiwanie materiałów w sieci internet itp., 

5. umieszczanie na stronie internetowej propozycji zabaw, ciekawych linków, a także (za 

zgodą rodziców) fotografii z podejmowanych działań dzieci,  

6. doskonalenie zawodowe – samokształcenie on Line,  

7. bieżące prowadzenie dokumentacji działań edukacyjnych – zajęć on-line, prac 

i aktywności poleconych do realizacji dzieciom, 

8. archiwizowanie działań – wszystkich wysyłanych do rodziców propozycji działań – 

dlatego zachęcałam do tworzenia zadań w programie tekstowym word i zapisywanie 

ich w katalogu np. „zdalne nauczanie”, 

9. przesyłanie kart pracy (propozycji zadań, zabaw) na e-maila sekretariatu w celu 

drukowania i archiwizowania ich, 

10. systematyczne wysyłanie raportów ze zdalnego nauczania (wg dat wskazywanych  

w poszczególnych rozporządzeniach), 

11. rady pedagogiczne on-line z wykorzystaniem dostępnych narzędzi, 

12. wspieranie nauczycieli w razie konieczności, 

13. wymiana doświadczeń i pomysłów.  

 

Podczas realizowania zadań należało pamiętać, że podstawową formą aktywności 

dzieci w wieku przedszkolnym jest zabawa, więc materiały powinny być udostępniane  

w rozsądnej ilości i odpowiednich odstępach czasowych. Realizując tygodniowy zakres 

treści nauczania do zrealizowania w oddziałach nauczycielki miały uwzględnić m.in. 

zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, możliwości psychofizyczne dzieci do podejmowania 

wysiłku umysłowego w zależności od ich wieku. Należało dostosować materiały i metody 

pracy do zróżnicowanych potrzeb dzieci w grupie. Aby urozmaicić zajęcia, korzystaliśmy 

z edukacyjnych programów telewizyjnych. Przypominaliśmy rodzicom, że za 

pośrednictwem strony internetowej na FB udostępniamy: - propozycje wykonania prac 

plastycznych, projektów technicznych, zabaw badawczych lub eksperymentów; - 

opracowane przez siebie propozycje twórczej aktywności dzieci; - porady ekspertów, 

ważne informacje rządowe i samorządowe; - linki do słuchowisk, audycji radiowych, 

informacje o programach telewizyjnych (głównie pasma edukacyjne Telewizji Polskiej),  

a także programów, zabaw on-line. Zachęcałam do stałego kontaktu z rodzicami, nie tylko 

za pośrednictwem strony internetowej, ale także za pośrednictwem e-maili, Messengera. 

Nauczycielki korespondowały z rodzicami w tym trudnym dla wszystkich czasie, aby czuli 

ich wsparcie, żeby dzieci wiedziały, że myślą o nich. Ponadto ze swojej strony służyłam 

pomocą, wsparciem, dobrym słowem. Bardzo często na naszej grupie Messenger 

wymieniałyśmy się informacjami, pomysłami, zaleceniami. 

Od dnia 18.05 2020 r. w prowadzone były zajęcia opiekuńczo-wychowawcze 

z elementami dydaktyki w godzinach od 7.00 do 15.30 dla oddziałów przedszkolnych 

(nauczanie zdalne prowadzone jest na dotychczasowych warunkach). Rodzice, którzy 

zgłosili konieczność objęcia dziecka zajęciami opiekuńczo wychowawczymi musieli mieć 

na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną, reżim sanitarny zastosowany w szkole 

według GIS oraz MZ.   
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Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Ropience. 

Rozpoczynając pracę w nietypowej sytuacji dostosowano statut, systemy oceniania 

przedmiotowego, oceniania zachowania, ustalono nowy plan zajęć i konsultacji dla 

uczniów, harmonogram konsultacji dla rodziców. Opracowano procedury postępowania  

w różnych sytuacjach. Nauczyciele prowadzili zajęcia, realizując podstawę programową 

przy pomocy różnych komunikatorów: Skype, Messenger, WhatsApp, google classroom, 

teams. Korzystali z platform: e-podręczniki, e-dziennik, learningapps oraz britishcouncil, 

platformy edukacyjnej www.gov.pl/zdalnelekcje. Nauczyciele kontaktowali się z dziećmi  

i rodzicami poprzez e-dziennik, Messengera, WhatsApp, e-maile oraz połączenia 

telefoniczne. Uczniom klas I-III, dzieciom z przedszkola i zerówki przekazywano 

papierowe pakiety zadań skserowanych w szkole. Podawano dzieciom linki do stron 

internetowych i YouTube. Wysyłano smsy do rodziców, dzwoniono do rodziców  

z pytaniami jak dzieci pracują, czy nie mają za dużo zadane, jak się czują, czy są zdrowi. 

Wysyłano rodzicom oddziału przedszkolnego konspekty, w których „krok po kroku” było 

opisane jak rodzic ma pracować z dzieckiem. 

Ponadto zdalna praca nauczycieli polegała na: 

• sprawdzaniu i poprawianiu zadań i notatek, 

• wyszukiwaniu materiałów do lekcji, gier, filmów, prezentacji, 

• sporządzaniu notatek do lekcji, 

• przygotowywaniu prezentacji dla klas, 

• przygotowywaniu uczniów do konkursów, 

• przygotowywaniu materiałów do lekcji, 

• przeglądaniu stron, poszukiwaniu i udostępnianiu materiałów, artykułów, filmów 

uczniom poprzez różne komunikatory, 

• prowadzeniu indywidualnych rozmów on-line z uczniami nt. ewentualnych problemów 

związanych z nauczaniem zdalnym, ich rozterek, emocji. 

• przeglądaniu stron internetowych w celu poszukiwania pomocy dydaktycznych, 

• nadzorowaniu przebiegu egzaminu próbnego kl. VIII - kontakt z uczniami mającymi 

problem z logowaniem na stronę CKE, po egzaminie sprawdzenie czy prace zostały 

odesłane przez uczniów do nauczycieli, 

• konsultacjach z rodzicami, 

• konsultacjach telefonicznych z innymi nauczycielami, z wychowawcami, 

• tworzeniu bazy materiałów przydatnych w pracy zdalnej, 

• bezpośrednim kontakcie z uczniami przez Skype - prowadzenie lekcji na odległość, 

• nauce korzystania z programów i aplikacji przydatnych w prowadzeniu edukacji 

zdalnej, 

• przygotowywaniu sprawozdań z pracy zdalnej, 

• rozmowach indywidualnych z uczniami przez Skype, 

• korespondowaniu z uczniami i rodzicami poprzez e-dziennik i maile, 

• udziale w wideokonferencjach w szkole, wydawnictwach i webinariach, 

• prowadzeniu indywidualnej rewalidacji z uczniami, udzielaniu pomocy psychologiczno 

- pedagogicznej, 

http://www.gov.pl/zdalnelekcje
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• samodoskonaleniu się w obsłudze platform, programów, komunikatorów, 

kontaktowaniu się z uczniami on-line w celu sprawdzenia stopnia opanowania 

wiadomości i umiejętności, udzieleniu ewentualnej pomocy. 

 

Pracownicy obsługi prowadzili prace porządkowe w budynku, piwnicach i strychu oraz 

na podwórku szkolnym. Malowali ogrodzenie, bramki, barierki oraz szyli maseczki, które 

przekazywano sukcesywnie mieszkańcom (przekazano ok. 400 kompletów). W okresie od 

16 marca 2020 r. do 17 kwietnia 2020 r. zrealizowano łącznie 207 godzin nadliczbowych.  

 

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego w Ustjanowej Górnej. 

Praca zdalna w szkole odbywała się codziennie według zmodyfikowanego planu 

lekcji. Nauczyciele świadczyli pracę zdalną z domu za pomocą metod i technik kształcenia 

na odległość. Zgodnie z obowiązującym planem każdego dnia: prowadzili lekcje zdalne, 

pozostawali do dyspozycji uczniów, udzielali odpowiedzi na zadanie pytania od uczniów  

i rodziców, tłumaczyli niezrozumiałe zagadnienia, monitorowali postępy uczniów, oceniali 

i sprawdzali bieżącą wiedzę. Do nauczania zdalnego w szkole wykorzystywano przede 

wszystkim portal e-dziennik Librus. Jest to narzędzie, które ułatwia prowadzenie zajęć 

wykorzystując różne metody (zadaj zadanie domowe, zaplanuj lekcję online). Każdy 

nauczyciel założył i korzysta z dysku one drive. Nauczyciele zostali wdrożeni do pracy  

z programem ZOOM i poprzez ten program prowadzili lekcje on-line. Każdy nauczyciel 

zmodyfikował program nauczania w zakresie treści nauczania do zrealizowania  

w poszczególnych klasach z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych ucznia oraz 

równomiernym rozłożeniem. W pracy zdalnej wykorzystywane są platformy 

rekomendowane przez Ministra, np. e-podręczniki, do której nauczyciele i uczniowie 

otrzymali loginy i hasła, karty pracy z wydawnictw czy opracowanych przez nauczyciela. 

Część nauczycieli przesyłała uczniom również nagrane przez siebie filmiki z danej lekcji. 

Przygotowując daną lekcję nauczyciele korzystali z pomocy platform Blend Space, 

aplikacji Genial.ly, przygotowują ćwiczenia i testy za pomocą m. in. Learningapps, 

Wordwall, Quizlet., metzoo.pl, dyktanda.net.  

Monitorowanie wiedzy i postępów uczniów odbywało się poprzez odsyłanie prac do 

sprawdzenia w sposób wskazany przez nauczyciela, np. jako plik załączony w Librusie, 

jako załącznik do maila, jako zdjęcie z telefonu lub przyniesienie zeszytu, ćwiczenia, 

plakatu, projektu, prezentacji. Ocenianie odbywało się na bieżąco (za wykonywanie zadań, 

prac pisemnych, projektów, quizów, testów, odpowiedzi ustnych na wideolekcjach itp.). 

Każdy uczeń miał możliwość poprawy ocen, które uzyskał podczas nauczania zdalnego 

oraz tych uzyskanych już wcześniej. Wychowawca kontrolował aktywność uczniów,  

w razie potrzeby informował o tym rodziców. Uczniowie, którzy realizowali nauczanie 

indywidualne pracowali równolegle z klasą bądź indywidualnie z nauczycielem za pomocą 

technik i metod ustalonych z uczniem i rodzicem. W szkole dokumentowało się przebieg 

nauczania na odległość. Część dokumentacji stanowią cotygodniowe wydruki  

i sprawozdania nauczycieli z zakładki zadania domowe, wpisy w e – dzienniku oraz 

przesyłane do dyrektora rozliczenia treści nauczania zrealizowane w poszczególnych 

klasach. Nauczanie wczesnoszkolne klasy 1-3 także odbywało się w formie zdalnej za 

pomocą technik i narzędzi ustalonych przez nauczyciela z rodzicami. Zadania zadawane 
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były przez e-mail (dokumentacja) oraz poprzez wysyłanie wiadomości na Messenger, 

Skype, prowadzone były również wideolekcje. To nauczyciel decydował o ilości zadanego 

materiału, formach jego sprawdzania i bieżącego monitorowania postępów ucznia. 

O metodach i formach pracy nauczyciel poinformował rodziców.  

Nauczyciel poprzez e-dziennik przesyłał i udostępniał:  

a) propozycje wykonania projektów plastycznych, projektów technicznych, zabaw 

badawczych lub eksperymentów do wyboru;  

b) konkretną propozycję opracowaną na potrzeby zabaw i zajęć uczniów swojej klasy, 

adekwatnej do realizowanego programu w tej klasie, opracowane przez siebie lub 

udostępniane propozycje zadań, ćwiczeń, twórczej aktywności uczniów;  

c) linki do słuchowisk, a także zabaw on-line;  

d) propozycje lektur, zestawy ćwiczeń i zadań, zgodnych z założeniami wybranego  

w danej klasie programu nauczania.  

 

Nauczyciele stale doskonalili swoje metody pracy zdalnej, w tym czasie uczestnicząc 

w kursach on-line czy webinariach, np. „Jak uczyć zdalnie kluczowe informacje  

i praktyczne wskazówki dla nauczyciela.” Od dnia 25.05 2020r. prowadzone były zajęcia 

opiekuńczo-wychowawcze w godzinach od 8.00 do 13.30 dla uczniów kl. I-III (nauczanie 

zdalne prowadzone jest na dotychczasowych warunkach). Rodzice, którzy zgłosili 

konieczność objęcia dziecka zajęciami opiekuńczo wychowawczymi musieli mieć na 

uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną, reżim sanitarny zastosowany w szkole 

według GIS oraz MZ. Od 25.05.2020r. na terenie szkoły za zgodą rodziców realizowane 

były zajęcia rewalidacyjne dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego oraz na terenie szkoły, zgodnie z przygotowanym harmonogramem, 

prowadzone były konsultacje dla chętnych uczniów klas ósmych. Od 1.06.2020r. 

konsultacje prowadzone były dla pozostałych chętnych uczniów szkoły.   

Trzech nauczycieli zgłosiło potrzebę wypożyczenia komputera, zostały im one 

wypożyczone. Dyrektor szkoły wraz z wychowawcami dokonywał wnikliwej analizy 

dotyczącej braku sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu wśród uczniów szkoły. 

Po rozpoznaniu potrzeb 8 uczniów zgłosiło potrzebę otrzymania komputera, w tym  

6 uczniów z rodzin wielodzietnych oraz w trzech rodzinach zgłoszono brak dostępu do 

Internetu. Podjęto kroki, aby każdy uczeń mógł bez problemów uczestniczyć w nauczaniu. 

Podsumowując praca zdalna w roku szkolnym 2019/2020 przebiegała rytmicznie 

i założone cele w większości zostały zrealizowane. 

 

Szkoła Podstawowa w Wojtkowej. 

W związku z Covid-19 od połowy marca prowadzono z uczniami zajęcia w formie 

zdalnej. 13 marca 2020 r. odbyło się szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej 

dotyczące zdalnego nauczania. Opracowano procedurę organizacji oraz prowadzenia 

nauki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Podczas nauki zdalnej 

nauczyciele systematycznie komunikowali się z uczniami, rodzicami poprzez edziennik,  

e-mail, telefon, aplikacje: Teams, Skype, Messenger. Zadawali zadania do wykonania, 

dostarczali potrzebne materiały /również w formie papierowej/, motywowali do pracy, 

rozmawiali z rodzicami na temat pracy dziecka. Znaczna część zadań przeznaczonych do 
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wykonania były to zadania interaktywne.  Lekcje online prowadzono przy użyciu aplikacje 

Teams. Korzystano podczas pracy zdalnej z serwisów, platform edukacyjnych: 

lektury.gov.pl, epodreczniki.pl, wolnelektury.pl, quizme.pl, dyktanda. online, interaktywne 

prezentacje np. genially, ebooki, multibooki, flipbooki wydawnictwa Nowa Era, Quizizz, 

Insta-ling, Learningapps, Szkoła z TVP, padlet.pl, Pisupisu.pl, Matzoo, Szaloneliczby.pl, 

Klikankowo.pl. W nauczaniu zdalnym nauczyciele wykorzystywali również platformę MEN 

e-podręczniki. 

Nauczyciele odpowiadali także telefonicznie na pytania rodziców, udzielali porad  

w zakresie obsługi MS Teams, e-dziennika. Każdy nauczyciel zmodyfikował program 

nauczania w zakresie treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych klasach  

z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych ucznia oraz równomiernym rozłożeniem. 

Monitorowanie wiedzy i postępów uczniów odbywało się poprzez odsyłanie prac do 

sprawdzenia w sposób wskazany przez nauczyciela, np. jako plik załączony  

w e-dzienniku, Teamsach, jako załącznik do maila, jako zdjęcie z telefonu. Ocenianie 

odbywało się na bieżąco (za wykonywanie zadań, prac pisemnych, projektów, quizów, 

testów, odpowiedzi ustnych na wideolekcjach itp.). Każdy uczeń miał możliwość poprawy 

ocen, które uzyskał podczas nauczania zdalnego oraz tych uzyskanych już wcześniej. 

Wychowawcy kontrolowali aktywność uczniów i przekazywali informacje dyrektorowi. 

Nauczanie wczesnoszkolne w klasach I - III oraz w oddziałach przedszkolnych także 

odbywało się w formie zdalnej za pomocą technik i narzędzi ustalonych przez nauczyciela 

z rodzicami. Zadania zadawane były przez zakładkę „Zadania domowe” oraz poprzez 

wysyłanie wiadomości w e-dzienniku, prowadzone były również zajęcia online w aplikacji 

Teams. Każdy nauczyciel decydował o ilości zadanego materiału, formach jego 

sprawdzania i bieżącego monitorowania postępów ucznia. Nauczyciele poprzez  

e-dziennik przesyłali i udostępniali:  propozycje wykonania prac plastycznych, projektów 

technicznych, zabaw muzycznych, badawczych lub eksperymentów do wyboru; konkretną 

propozycję opracowaną na potrzeby zabaw i zajęć uczniów swojej klasy, adekwatnej do 

realizowanego programu w tej klasie, opracowane przez siebie lub udostępniane 

propozycje zadań, ćwiczeń, twórczej aktywności uczniów;  linki do słuchowisk, audycji 

radiowych i programów telewizyjnych (pasma edukacyjne Telewizji Polskiej dla 

najmłodszych dzieci), a także programów, zabaw on-line; propozycje lektur, zestawy 

ćwiczeń i zadań, zgodnych z założeniami wybranego w danej klasie programu nauczania. 

Nauczyciele przygotowywali również pakiety drukowanych kart pracy, które przekazywali 

rodzicom. Uczniowie, którzy mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego bądź 

nauczanie indywidualne pracowali z nauczycielem wspomagającym, z którym 

komunikowali się za pomocą aplikacji Skype, Teams lub telefonicznie w zależności od 

możliwości psychofizycznych ucznia oraz otrzymywali pakiety drukowanych kart pracy. 

W szkole dokumentowano przebieg nauczania na odległość – nauczycieli pisali 

tygodniowe sprawozdania ze swojej pracy i przesyłali je do dyrektora. 

Od 25.05.2020 r. na terenie szkoły, zgodnie z przygotowanym harmonogramem, 

prowadzone były konsultacje dla chętnych uczniów klas ósmych. Od 01.06.2020r. 

konsultacje prowadzone były dla pozostałych chętnych uczniów szkoły. Biblioteka szkolna 

była otwarta dla uczniów od 25.05.2020 r. w godzinach od 12.00 do 13.00 i pracowała 
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zgodnie z wytycznymi MZ i GIS. W dniach 16, 17 i 18 czerwca 2020r. na terenie szkoły 

odbył się egzamin ósmoklasisty.  

Efekty zdalnej pracy uczniów zamieszczano na stronie szkoły i szkolnym FB oraz 

na bieżąco zamieszczano informacje o konkursach organizowanych online, zachęcano do 

udziału uczniów w akcjach czytelniczych. 

Nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach on - line, min. Jak pomóc uczniom 

przygotować się do egzaminu – o najczęstszych problemach uczniów na lekcjach języka 

polskiego. Szkolenie Nowa Era, Szkoła podstawowa na czasie. Nauczyciel. Konferencja 

ekspercka Nowa Era, Nauka zdalna – materiały i narzędzia Nowej Ery, Szkoła, klasa on - 

line.  Omówienie narzędzi dostępnych dla nauczycieli oraz Office 365 i Google, 

umożliwiających pracę zdalną. Webinarium organizowane przez Ośrodek Edukacji 

Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, Jak nauczać online  

z wykorzystaniem Teams z usługi Office 365 oraz podręczników Nowej Ery. Palcem po 

mapie historycznej. Webinarium organizowane przez wyd. Nowa Era, Jak oceniać  

w zdalnej edukacji. Webinarium organizowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, 

Nauka zdalna- jak uczniowie mogą pracować z plikami PDF. Webinarium organizowane 

przez wyd. Nowa Era, Narzędzia wspierające pracę nauczyciela w czasie nauki zdalnej. 

Integracja Dziennik UONET + VULCAN i Office 365, Publikacje i narzędzia Nowej Ery  

z wykorzystaniem chmury Google G Suite, w tym Google Classroom. Webinarium 

organizowane przez wyd. Nowa Era, Nauczanie Kryzysowe Akcja-Interakcja! Szkolenie 

on-line organizowane przez Lerni, Czym jest higiena cyfrowa i w jaki sposób o nią zadbać?  

Webinarium organizowane przez wyd. Nowa Era, SPE w nauczaniu zdalnym: Praca 

indywidualna i praca grupowa z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  

(z perspektywy pedagoga specjalnego). Webinarium organizowane przez wyd. Nowa Era, 

SPE w nauczaniu zdalnym: praca zdalna z dziećmi ze spektrum autyzmu. webinarium 

organizowane przez wyd. Nowa Era, Pozostań w kontakcie on - line. Zdalne nauczanie  

z materiałami interaktywnymi Klett!, Wydawnictwo Klett, Filme, und was jetzt? 

Wydawnictwo Klett. Nauczanie zdalne przedszkolaków i uczniów klas 1-3. wyd. Nowa Era, 

Stresu nie da się zdezynfekować. Wyd. Nowa Era, On-line po ludzku – lekcja LIVE! Wyd. 

Nowa Era. 

Dyrektor szkoły wraz z wychowawcami dokonywał wnikliwej analizy dotyczącej 

braku sprzętu komputerowego i dostępu do internetu wśród uczniów szkoły. Po 

rozpoznaniu potrzeb 7 uczniom wypożyczono szkolne laptopy. Sprzęt został użyczony 

uczniom z rodzin wielodzietnych. 5 komputerów zastało użyczone nauczycielom. 

 

Przedszkole nr 1 w Ustrzykach Dolnych.  

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-

19, w Przedszkolu Nr 1 w Ustrzykach Dolnych wprowadzono rozwiązania umożliwiające 

działanie w zmienionych warunkach organizacyjnych, a także pracę z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość. Nauka na odległość stała się koniecznością  

i stanowiła dla nas wszystkich mniejsze bądź większe wyzwanie. Wymagała również 

wykorzystania nowych narzędzi oraz stosowania zupełnie innych niż dotychczas metod 

nauczania. Zawieszenie zajęć wychowawczych i dydaktycznych w przedszkolach nie 

oznaczało, że dzieci przestały kontynuować proces wychowania i kształcenia. W tym 



RAPORT O STANIE GMINY 

 

 

WWW.USTRZYKI-DOLNE.PL 

 

175 

czasie, dla wpierania rozwoju dzieci, należało realizować konkretne zadania zapisane  

w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Po zapoznaniu się z informacjami 

publikowanymi na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa 

Cyfryzacji, przydatnymi do planowania i realizacji nauki zdalnej oraz licznych rozmowach 

on-line z nauczycielkami wychowania przedszkolnego poinformowałam rodziców 

o ustalonych przez przedszkole zasadach i formach kształcenia na odległość, 

o sposobach i narzędziach, które będziemy wykorzystywać. Razem z nauczycielkami 

utrzymywałam kontakt z rodzicami, informowałam ich na bieżąco o wszystkich istotnych 

kwestiach. W wyniku rozmów on-line wypracowałyśmy następujące rozwiązania na ten 

czas: 

1. założenie poszczególnych grup na portalu społecznościowym Messenger z rodzicami, 

2. kontakt z rodzicami - przesyłanie propozycji zabaw, zadań, ćwiczeń, spostrzeżeń, 

wymagań i poglądów, wspieranie itp. prośba do rodziców o informację zwrotną (mogą 

to być np. zdjęcia), 

3. koordynując i zarządzając prowadzeniem procesu kształcenia na odległość, 

zobowiązałam nauczycieli do pracy zdalnej i komunikowania się z rodzicami w godz. 

8.00 – 13.00 – zgodnie ze swoim pensum, 

4. zorganizowanie warsztatu pracy nauczyciela – poszukiwanie materiałów w sieci 

internet itp. 

5. umieszczanie na stronie internetowej oraz portalu społecznościowym FB propozycji 

zabaw, ciekawych linków,  

6. doskonalenie zawodowe – samokształcenie on- line,  

7. bieżące prowadzenie dokumentacji działań edukacyjnych, archiwizowanie działań, 

8. systematyczne wysyłanie raportów ze zdalnego nauczania wg. ustalonych dat, 

9. rady pedagogiczne on-line z wykorzystaniem dostępnych narzędzi, 

10. wspieranie nauczycieli w razie konieczności, rozmowy nt. radości i trudności. 

Podczas realizowania zadań należało pamiętać, że podstawową formą aktywności 

dzieci w wieku przedszkolnym jest zabawa, więc materiały były udostępniane w rozsądnej 

ilości i odpowiednich odstępach czasowych. Realizując tygodniowy zakres treści 

nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach nauczycielki uwzględniały m.in. 

zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, możliwości psychofizyczne dzieci do podejmowania 

wysiłku umysłowego w zależności od ich wieku, Dostosowano materiały i metody pracy do 

zróżnicowanych potrzeb dzieci w grupie. Rodzicom, za pośrednictwem strony internetowej 

przedszkola oraz profilu na FB udostępniano: - propozycje wykonania prac plastycznych, 

zabaw, opracowane przez siebie propozycje twórczej aktywności dzieci, linki do 

słuchowisk, audycji radiowych, informacje o programach telewizyjnych (głównie pasma 

edukacyjne Telewizji Polskiej), a także programów, zabaw on-line. Zachęcano do stałego 

kontaktu z rodzicami, nie tylko za pośrednictwem strony internetowej, ale także za 

pośrednictwem Messengera czy WhatsAppa. Nauczycielki korespondowały z rodzicami w 

tym trudnym dla wszystkich czasie, aby czuli ich wsparcie, żeby dzieci wiedziały, że myślą 

o nich. 
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Przedszkole nr 2 w Ustrzykach Dolnych. 

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 oraz  po zapoznaniu się z informacjami 

publikowanymi na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa 

Cyfryzacji, przydatnymi do planowania i realizacji nauki zdalnej oraz licznych rozmowach 

on - line z nauczycielkami wychowania przedszkolnego  poinformowałam rodziców  

o ustalonych przez przedszkole zasadach i formach kształcenia na odległość,  

o sposobach i narzędziach, które będziemy wykorzystywać. W tym trudnym okresie, dla 

wpierania rozwoju dzieci, podjęto decyzje o realizacji konkretnych zadań zapisanych  

w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Mając na uwadze wiek dziecka  

i jego możliwości dokonano zróżnicowania zajęć w każdym dniu. Zaplanowane kształcenie 

uwzględniało użycie monitorów ekranowych oraz zajęć praktycznych z pomocą rodziców. 

Dostosowaliśmy materiały i metody pracy do potrzeb dzieci w poszczególnych grupach. 

Aby urozmaicić zajęcia, korzystaliśmy z edukacyjnych programów telewizyjnych. 

Przypominaliśmy rodzicom, że za pośrednictwem strony internetowej naszego 

przedszkola oraz profilu na FB udostępnialiśmy:  

1. propozycje wykonania prac plastycznych, projektów technicznych, zabaw 

badawczych lub eksperymentów, 

2. opracowane przez nauczycieli propozycje twórczej aktywności dzieci, 

3. linki do słuchowisk, audycji radiowych, informacje o programach telewizyjnych, 

4. czas, w którym będzie organizowany proces kształcenia na odległość, zobowiązałam 

nauczycieli do pracy zdalnej i komunikowania się z rodzicami w godz. 8.00 – 13.00 – 

zgodnie pensum godzin. 

 

Zachęcaliśmy do stałego kontaktu z rodzicami, nie tylko za pośrednictwem strony 

internetowej, ale także za pośrednictwem e-maili grupowych, Messengera czy 

WhatsAppa. Nauczycielki korespondowały z rodzicami w tym trudnym dla wszystkich 

czasie, aby czuli ich wsparcie. Na bieżąco służono pomocą i dobrym słowem. 

Jednocześnie Rada Pedagogiczna: 

1. uczestniczyła w doskonaleniu zawodowym, samokształcenie on- Line, 

2. na bieżąco prowadziła dokumentację z działań edukacyjnych – zajęć on-line, prac  

i aktywności poleconych do realizacji dzieciom, 

3. archiwizowała działania – wszystkich wysyłanych do rodziców propozycji działań, 

4. systematycznie wysyłała raporty ze zdalnego nauczania (wg dat wskazywanych  

w poszczególnych rozporządzeniach), 

5. Rada Pedagogiczna na bieżąco na naszej grupie Messenger wymieniała się 

informacjami, pomysłami, zaleceniami. Podczas realizowania zadań uwzględniając 

podstawową formą aktywności dzieci w wieku przedszkolnym jaką jest zabawa, 

przesyłane materiały były udostępniane w rozsądnej ilości i odpowiednich odstępach 

czasowych. Realizując tygodniowy zakres treści nauczania nauczycielki dostosowały 

materiały i metody pracy do potrzeb dzieci w każdej grupie wiekowej. 
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Realizowane projekty 

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Zdalna 

Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, 

Gmina Ustrzyki Dolne pozyskała dofinansowanie w wysokości 70 000,00 zł na zakup 26 

laptopów wraz z oprogramowaniem i akcesoriami. 30 kwietnia 2020 r. Gmina Ustrzyki 

Dolne przekazała sprzęt komputerowy ośmiu szkołom podstawowym. Dzięki temu 

działaniu ustrzyccy uczniowie mają łatwiejszy dostęp do nauki w domach  

w czasie trwania epidemii koronawirusa. Sprzęt został pożyczony na czas zdalnego 

nauczania najbardziej potrzebujących uczniom. Przede wszystkim korzystają z niego 

uczniowie, którzy nie posiadają w domu komputera oraz pochodzą z rodzin 

wielodzietnych. Zadanie zostało zrealizowane w kwietniu 2020 r.  

Gmina Ustrzyki Dolne w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 

2014-2020, Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej  

w systemie kształcenia zdalnego, pozyskała po raz drugi dofinansowanie w wysokości 

104 755,00 zł na zakup 35 laptopów wraz z oprogramowaniem i akcesoriami.  

8 czerwca Gmina Ustrzyki Dolne przekazała sprzęt komputerowy sześciu szkołom 

podstawowym oraz dwóm szkołom średnim. Sprzęt trafił do uczniów wykluczonych 

cyfrowo oraz pochodzących z ubogich rodzin, w których jest minimum troje dzieci. Laptopy 

zostały pożyczone dzieciom na czas zdalnego nauczania oraz trwania epidemii 

koronawirusa. Zadanie zostało zrealizowane w maju 2020 r. 

 

 
 

W III i IV kwartale 2020 r. zrealizowano drugi etap projektu pn.: Bieszczadzki 

Uniwersytet Samorządności. Realizacja koncepcji „Uniwersytetu Samorządności” 

obejmowała realizację dwóch etapów. I etap inwestycyjny realizowany w roku 2019 

związany był z przygotowaniem niezbędnej infrastruktury na potrzeby realizacji 

zakładanych form edukacyjnych. Natomiast II etap przeprowadzony został w 2020 roku  

i polegał na realizacji założeń edukacyjnych z wykorzystaniem stworzonej infrastruktury 

za pośrednictwem podmiotów szkolących. Działania te wpłynęły na rozwój samorządności 

wśród mieszkańców obszarów wiejskich województwa podkarpackiego. Celem projektu 

było stworzenie warunków umożliwiających przeprowadzenie inicjatyw edukacyjnych  

w ramach przyjętej koncepcji objętej „Podkarpackim Programem Odnowy Wsi na lata 

2017-2020”. Z gminy Ustrzyki Dolne do projektu przystąpiło sołectwo Ustjanowa Dolna. 

W ramach tego działania w Ustjanowej Dolnej doposażony został budynek świetlicy 

wiejskiej. Na liście zakupów znalazło się m.in. wyposażenie multimedialne, wyposażenie 

kuchni oraz klimatyzacja sali głównej. Dzięki realizacji zadania obiekt stał się w pełni 

przystosowany do organizacji inicjatyw edukacyjnych współfinansowanych z budżetu 

Województwa Podkarpackiego oraz inicjatyw o charakterze stałym. Uniwersytet 

Samorządności został stworzony do realizacji szkoleń kursów oraz innych aktywności 

edukacyjnych odpowiadających na potrzeby lokalnej społeczności. 
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W nowo przystosowanym miejscu uczestnicy skorzystać mogli ze szkoleń i spotkań  

o tematyce: 

− dziedzictwo kulturowe Bieszczadów, 

− przedsiębiorczość – od pomysłu do biznesu, 

− organizacja i zarządzanie, 

− storytelling w promocji produktów turystycznych. 

Wartość całkowita projektu wyniosła 50 000,00 zł a Gmina Ustrzyki Dolne dołożyła do tego 

działania 30 000,00 zł. 

 
9.2 Kultura 

 

Działalność w zakresie kultury realizowana przez Ustrzycki Dom Kultury oraz we 

współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami i środowiskami twórczymi  

w 2020 roku: 

W zakresie edukacji kulturalnej: 

Uczestnicy zajęć stałych (sekcji) UDK, pod kierunkiem instruktorów szkolą swoje 

umiejętności i zainteresowania w dziedzinach: teatru, muzyki, plastyki oraz tańca. Liczba 

uczestników zajęć w sekcjach UDK wyniosła w 2020 roku blisko 140 osób.  

Na przestrzeni 2020 roku, ze względu na obostrzenia związane z pandemią 

COVID-19, działające w domu kultury sekcje (zespoły) miały ograniczone możliwości 

udziału w przeglądach, konkursach. W przeciągu całego roku udało się jedynie grupie 

tanecznej wziąć udział w Festiwalu Tańca, a pozostałe sekcje skupiały się głównie na 

zajęciach on-line. 

 
 

Działalność on-line jest etapem przejściowym i pozwala na utrzymanie kontaktu  

z uczestnikami zajęć oraz odbiorcami. Dzięki temu można poszerzyć zasięg dotarcia, co 

pokazały ogłaszane przez UDK konkursy. Perspektywa pracy zdalnej daje nam także 

możliwość zbadania rynku i poszerzenia grona odbiorców o tych, którzy wcześniej się 

nami nie interesowali. 
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Ważniejsze wydarzenia i działania sekcji UDK w 2020 r.: 

Teatr formy „PARRA” – prowadzący: Grażyna Kaznowska 

Styczeń: 

- Środowe warsztaty teatralne wprowadzające do pracy nad nowym spektaklem 

Luty: 

- cd warsztatów 

- wokalna praca nad emisją głosu – warsztaty z Marianną Jarą, 

- praca nad spektaklem z Grażyną Kaznowską i Bogusławem Słupczyńskim. 

- 25 lutego „V USTRZYCKA TEATROMANIA” – Bieszczadzkie Spotkania Teatrów 

Szkolnych z udziałem dzieci i młodzieży z 8 szkół: Baligród, Mchawa, Sanok, Hoszów, 

Uherce Mineralne i Niebieszczany, Rzepedź. 

 

 
 

Kwiecień – Czerwiec: 

- od 10 kwietnia do 7 czerwca – w każdy wtorek i piątek, na You Tube UDK odtwarzane 

były spektakle Teatru Formy PARRA, łącznie 15 spektakli, poprzedzone 

wprowadzeniem merytorycznym przez Grażynę Kaznowską. Nagrania dokonywane raz 

w tygodniu pod okiem technicznym i organizacyjnym Katarzyny Dudzińskiej 

- 9 czerwca – na żywo z Grażyną Kaznowską, Katarzyną Dudzińską oraz Ireną 

Powroźnik kończący pracę i sumujący projekt #ustrzyckateatroteka  

Wrzesień: 

- Systematyczne próby do nowego spektaklu 

- 20 września „XXII PARROWE WIECZORY PREMIEROWE” – Święto Teatru i Sztuk 

Pokrewnych. Premiera spektaklu „AWANS” z udziałem zaproszonego Teatru Studio 

Bogdana Słupczyńskiego  
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Listopad: 

- Spotkania indywidualne z członkami teatru i praca nad postaciami scenicznymi 

Grudzień: 

- Praca nad spektaklem PASTORAŁKA 2020 

- 23 grudnia – wirtualna wigilia Teatru Formy PARRA 

- 25 grudnia – transmisja na YouTube UDK premiery spektaklu „Pastorałka 2020” 

 

 
 

Formacja taneczna „NEMEZIS” – prowadzący: Joanna Drozd  

W zajęciach formacji tanecznej „NEMEZIS” uczestniczy pięćdziesięcioro 

dziewięcioro dzieci, podzielonych na 4 grupy wiekowe. 

Tegoroczne zajęcia odbywały się w przewadze on-line, jednak do marca grupa 

mogła uczestniczyć jeszcze w zajęciach stacjonarnych. Na przestrzeni całego roku, 

wartym odnotowania jest udział w Przeglądzie Zespołów Tanecznych w Nisku oraz 

festiwalu tańca, który odbył się w Ustrzyckim Domu Kultury. Na przestrzeni 2020 r., zajęcia, 

warsztaty oraz osiągnięcia zespołu przedstawiają się następująco: 
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Styczeń: 

Młodsze grupy 

- wprowadzenie najmłodszych tancerzy w zasady bezpieczeństwa zespołu na scenie. 

- zapoznanie z kulturą zachowania tancerzy 

- postawą tancerza, techniki tańca klasycznego i jego nazwy. 

Grupy starsze kontynuacje choreograficzne z wcześniejszych semestrów tanecznych. 

 

Luty: 

- przygotowanie najmłodszej grupy do pierwszych choreografii tanecznych. 

- grupa II i najstarsza - praca nad choreografią współczesną i JAZZ 

- 28 lutego – XV Przegląd Zespołów Tańca Sportowego w Nisku. 

Z przeglądu tancerze wrócili z nagrodami: 

- „NEMEZIS” gr. II w kategorii jazz (12-15) lat – zajęły II miejsce. 

- „NEMEZIS” najstarsza w kategorii (15+) lat – zajęły III miejsce 

 

Lipiec: 

Przygotowywanie wszystkich 4 grup tanecznych do festiwalu dla roztańczonych 

pod nazwą ,,Dzieci Tańca”, który się odbył w Ustrzyckim Domu Kultury. 

 

 
 

Do projektu zaproszeni zostali goście z Studia Operowego w Krakowie, Panie Marta 

Wawrzonek i Natalia Koźbiał. 

W programie: 

- pokaz tańca klasycznego i współczesnego, 

- warsztaty z tańca współczesnego przeprowadzone przez instruktor Joannę Drozd, 

- warsztaty z tańca klasycznego przeprowadzone przez Kamila Frąceka prezes Fundacji 

„MÓJ ROZWÓJ”. 

 

Wrzesień: 

- Systematyczne próby nad nowymi choreografiami – wszystkie 4 grupy wiekowe. 

 

Październik: 

- praca i kształcenie ruchu tańca i emocji, 

- warsztaty z tańca klasycznego, balet i współczesnego dla wszystkich grup zespołu pod 

kierunkiem Pana Kamila Frącka, 
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- ruchu i emocji – zajęcia prowadzone przez instruktor Joannę Drozd. 

  

Listopad: 

- Zajęcia prowadzone w systemie on-line, 

- Przygotowania choreografii do świątecznej odsłony tanecznej. 

 

Grudzień: 

Praca on-line. 

- złożenie choreografii tanecznej i nagranie do pokazu świątecznego w Ustrzyckim Domu 

Kultury, którego emisja odbyła się na kanale YouTube UDK. 

 
 

Sekcja plastyczna – prowadzący: Elżbieta Jełowicka-Piotrowicz 

 

W Ustrzyckim Domu Kultury na kółku plastycznym jego uczestnicy poznają między 

innymi tajniki rysunku i malarstwa - zarówno w teorii jak i w praktyce, wykonują prace 

różnymi technikami, w tym decoupage, a także zgłębiają zagadnienia dotyczące tkactwa. 

Oferta warsztatowa skierowana jest zarówno dla dzieci i młodzieży, Na prośbę młodzież 

jest również przygotowana do egzaminów do plastycznych szkół średnich jak też na ASP. 

 

Zajęcia Plastyczne w 2020 roku były realizowane z trzema grupami dzieci  

i młodzieży w ilości 30 osób. Do momentu wprowadzenia obostrzeń związanych  

z COVID-19. W przerwie między zamykaniem ośrodków kultury również prowadzono 

zajęcia stacjonarne. Potem został już tylko kontakt on-line. Konsultacje najczęściej 

prowadzone były z grupą najstarszej młodzieży, która wiąże swoją przyszłość  

z plastyką. Dzieci młodsze angażowane były do konkursów plastycznych i fotograficznych. 
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Instruktor plastyki wykonywał również dekoracje scenografii teatru Parra, grupy 

tanecznej Nemezis, a po zamknięciu obiektu dekoracje przedsięwzięć udostępnianych  

on-line. 

 

Zajęcia muzyczne (gitara) – prowadzący: Ryszard Kawczyński  

 

W zajęciach uczestniczy ok 30 osób. Zajęcia odbywają się grupowo oraz indywidualnie.  

Z uczestników zajęć indywidualnych powstał zespół muzyczny „Gitarowa Grupa Ryśka”.  

W skład zespołu wchodzą osoby grające dodatkowo na gitarze basowej, perkusji, ukulele, 

bębnach oraz pianinie. Gitarowa grupa Ryśka bierze czynny udział w wydarzeniach 

organizowanych przez UDK, za każdym razem z nowym repertuarem. Zespół występował 

m.in. na „Dniu Kobiet” oraz brał udział w akcji #ustrzyckidomkulturynaświęta. 

 
 

Zajęcia muzyczne (pianino) – prowadzący: Elina Heichel: 

 

Zajęcia nauki gry na pianinie, to jedna z najdłużej działających w Ustrzyckim Domu 

Kultury sekcji. W ubiegłorocznych zajęciach uczestniczyło osiemnaścioro młodych 

pianistów, a rozpiętość wiekowa kształtowała się w przedziale od 6 do 15  

i więcej lat. Zajęcia „pianina”, podobnie jak innych sekcji utrudnione były obostrzeniami  

i całkowitym zamknięciem instytucji kultury. Jedynie pierwsze dwa miesiące roku,  
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tj. styczeń i luty przebiegały zgodnie z planem, a od miesiąca marca praktycznie do grudnia 

sekcja wyłączona była z zajęć. W grudniu młodzi pianiści kilkakrotnie spotkali się  

z instruktorem i wzięli udział w nagraniu kolęd, których emisja on-line odbyła się 

początkiem tego roku. 

 

 
 

W związku z pandemią COVID-19, która rozpoczęła się w połowie marca 2020 r. 

Ustrzycki Dom Kultury przeniósł swoją działalność częściowo do sieci. W ciągu całego 

2020 r. UDK zorganizował 4 konkursy online. Pierwszy z nich z okazji Dnia Mamy, czyli 

#ustrzycki16challenge. Konkurs spotkał się z pozytywnym odbiorem, pomimo, iż był 

jednym z trudniejszych. Nagrodą główną oprócz sprzętu elektronicznego było nagranie 

profesjonalnego teledysku, zrealizowanego przez PPC Film Studio. 

UDK zorganizował również konkurs dla szkół, przedszkoli oraz żłobka z terenu 

Gminy Ustrzyki Dolne na Najpiękniejszy Szpic Choinkowy. W zabawie wzięły udział 

wszystkie placówki z terenu gminy, a nagrodą główną był bon w wysokości 2500 tys. zł 

ufundowany przez Bartosza Romowicza – burmistrza Ustrzyk Dolnych. Wszystkie pięknie 

wykonane szpice mieszkańcy mogli podziwiać na przystrojonych choinkach w Rynku. 

Największym powodzeniem cieszyły się konkursy na Najpiękniejszą Bożonarodzeniową 

Kartkę oraz na Kolędę i Pastorałkę. Terminowych zgłoszeń było ponad 90. Dla laureatów 

zakupione zostały nagrody w postaci tabletów graficznych, profesjonalnych zestawów do 

malowania oraz statuetki. 

Drugim działaniem UDK w sieci była akcja #ustrzyckidomkulturynaświęta.  

W klimacie świątecznym powstały dwa filmy – układ taneczny w świątecznej odsłonie  

w wykonaniu zespołu Nemezis oraz spektakl „Pastorałka 2020” w wykonaniu Teatru 

Formy Parra. Wszystkie filmy są dostępne na stronie internetowej UDK oraz na oficjalnych 

profilach Facebook oraz YouTube. Średni zasięg filmów to ponad 1000 wyświetleń. 



RAPORT O STANIE GMINY 

 

 

WWW.USTRZYKI-DOLNE.PL 

 

185 

Jak co roku Ustrzycki Dom Kultury włączył się do współorganizacji finałowego 

koncertu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zeszłoroczny koncert oraz licytacje 

odbywały się na rynku naszego miasta, a w trakcie finału ustrzycki sztab zebrał rekordową 

kwotę przeszło 34 tys. zł.  

 

 
 

Początkiem 2020 r., tradycyjnie w UDK odbył się konkurs kolęd i pastorałek „Tobie 

Mały Panie”, który zakończył się koncertem zespołu „Berdo”.  

   
 

Przed wybuchem pandemii, zorganizowaliśmy „Bajkowy Bal Karnawałowy” dla 

wszystkich dzieci z terenu Gminy Ustrzyki Dolne w wieku od 3 do 6 lat. W imprezie, która 

odbywała się w hali sportowej wzięło udział ok. 300 osób.  

Dzieci bawiły się wspaniale, a wszystkie animacje poprowadziły animatorki 

Fundacji Dr Clown. Dla uczestników został przygotowany poczęstunek oraz słodki 

upominek. 
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8 marca 2020 r. w Ustrzyckim Domu Kultury odbył się także koncert z okazji Dnia 

Kobiet, na który wszystkie Panie zaprosili Bartosz Romowicz burmistrz naszego miasta  

i jego zastępca Michał Wnuk. Wśród Pań rozlosowano nagrody niespodzianki. Gwiazdą 

koncertu był Michał Matuszewski, który wykonał największe przeboje lat 80 i 90 we własnej 

aranżacji. 

      
 

Plenerowe imprezy letnie: 

Z letnich imprez zapisanych w kalendarzu na 2020 r., jedynie kilka udało się zrealizować. 

Zapoczątkowaliśmy Stand-łupem Krzysztofa Skiby na rozpoczęcie wakacji. Całe 

wydarzenie odbyło się w „Parku pod Dębami”, a uczestniczyło w nim kilkadziesiąt osób. 

 

      
 

Zapoczątkowana w 2019 r. impreza „Street Food Polska”, czyli zlot Food Trucków, 

kolejny raz cieszyła się dużym powodzeniem wśród uczestników. Impreza połączona była 
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za seansami kina plenerowego. Cała impreza i seanse plenerowe odbywały się także  

w „Parku pod Dębami”, a wszystko przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności, 

zgodnie z reżimem sanitarnym oraz przy ograniczeniu ilości uczestników do 150 osób.  

 
 

Innym przedsięwzięciem zorganizowanym w plenerze było „Letnie kino”  

w Parku pod Dębami. Repertuar na weekendowe seanse wybierali sami mieszkańcy 

Ustrzyk Dolnych poprzez cotygodniową ankietę publikowaną na stronie FB UDK. Spośród 

8 propozycji, każdy mógł zagłosować na swojego faworyta. Dla uczestników dostępne były 

również do wypożyczenia leżaki. 

 

 
 

Ze względu na obostrzenia związane z pandemią COVID-19, w 2020 r. odwołano 

pozostałe zaplanowane imprezy plenerowe.  

Z końcem roku Ustrzycki Dom Kultury uczestniczył także w akcji ubierania choinek. 

Jest to przedsięwzięcie, które każdego roku na ustrzycki rynek przyciągało liczne grupy 

dzieci ze żłobka, przedszkoli oraz szkół, tym razem odbyło się w ograniczonej formule.  

W dniach 20 - 23 grudnia, na rynku w Ustrzykach Dolnych, kilkuosobowe delegacje stroiły 

swoje choinki, które przez cały okres Świąt Bożego Narodzenia stanowiły piękny element 

dekoracji naszego miasta. 

  

W zakresie współpracy kulturalnej:  

Ustrzycki Dom Kultury ściśle współpracuje także z Ustrzyckim Stowarzyszeniem 

Kultury. Jednym z największych projektów, przy których UDK wspiera stowarzyszenie był 

kolejny semestr Ustrzyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W marcu udało się 
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zorganizować Uroczystą Inaugurację UUTW, jednak przez pandemię COVID-19 nie udało 

się przeprowadzić uroczystego zakończenia. 

 

 
 

Kolejnym projektem, przy którym UDK współpracował w USK był projekt „Dzieci 

tańca”. W ramach projektu odbyły się warsztaty z tańca klasycznego oraz zostały 

zakupione baletki oraz piłki do ćwiczeń dla zespołu tanecznego Nemezis.  

Na zakończenie realizacji zadania został zorganizowany festiwal, który odbył się  

4 lipca w UDK. Ze względu na obostrzenia wzięli w nim udział tylko uczestnicy projektu. 

Festiwal był transmitowany na żywo i można było go oglądać na profilu FB Ustrzyckiego 

Domu Kultury oraz na platformie YouTube. 

 

Ogółem na przestrzeni całego roku w gminie Ustrzyki Dolne odbyło się 20 wydarzeń 

kulturalnych organizowanych z udziałem Ustrzyckiego Domu Kultury. Ustrzycki Dom 

Kultury był miejscem 6 imprez. Jedno wydarzenie kulturalne odbyło się w hali sportowej, 

a 13 - to imprezy plenerowe. Szacujemy, że łącznie wzięło w nich udział ok. 4 tys. osób. 

 

W zakresie przychodów Kina Orzeł i Gazety Bieszczadzkiej:  

Kino „Orzeł” wyświetliło w 2020 r., 36 nowych tytułów filmowych, które obejrzało 

łącznie 2 819 widzów i przyniosło dochód w wysokości ponad 41 tys. zł. Gazeta 

Bieszczadzka, której wydawcą jest także Ustrzycki Dom Kultury, wypracowała  

w minionym roku przychód w wysokości przekraczającej 65 tys. zł. 

 

W lipcu 2020 r. zakończył się projekt, którego Wnioskodawcą było Ustrzyckie 

Stowarzyszenie Kultury pod nazwą „Dzieci tańca – festiwal dla roztańczonych”, 

sfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich. Gmina Ustrzyki Dolne uczestniczyła w realizacji całego projektu. Działania 

projektowe miały na celu promocję obszaru LGD Zielone Bieszczady. W ramach projektu 

przeprowadzono warsztaty z tańca współczesnego i klasycznego, w których wzięły udział 

dzieci wraz z rodzicami z całego obszaru LGD Zielone Bieszczady. Warsztaty prowadzili 

wykwalifikowani instruktorzy tańca. Dla uczestników zakupiono profesjonalne buty do 
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tańca oraz piłki do utrzymywania równowagi. Podsumowaniem projektu był festiwal 

taneczny zorganizowany 4 lipca 2020 r. w Ustrzyckim Domu Kultury, gdzie swoje 

umiejętności zaprezentowały się dzieci biorące udział w warsztatach. Uczestnicy mogli 

również podziwiać profesjonalne występy taneczne w wykonaniu Studia Baletowego 

Opery Krakowskiej. Projekt trwał od września 2019 do lipca 2020 roku. Wartość 

dofinansowania wyniosła 19 980,00 zł. 

 

9.3 Turystyka, sport i rekreacja  

 

Obostrzenia związane z koronawirusem, które dotknęły branżę turystyczną na 

wiosnę 2020 roku, nie wpłynęły zasadniczo na pracę Bieszczadzkiego Centrum Turystyki 

i Promocji w Ustrzykach Dolnych. Problemem stało się odwołanie XX Karpackiego 

Jarmarku Turystycznego, przeniesienie a potem odwołanie I Pucharu Korony Ustrzyckich 

Gór z powodu problemów z zabezpieczeniem imprezy (choroby i kwarantanny 

wolontariuszy, medyków, policjantów, strażaków), która została przygotowana z pełnym 

profesjonalizmem i zaangażowaniem dyrekcji i pracowników Bieszczadzkiego Centrum 

Turystyki i Promocji w Ustrzykach Dolnych. 

Z powodu koronawirusa oraz obostrzeń problemem było również zawieszenie 

działalności domków jarmarcznych w rynku miasta. Z powodu obostrzeń zrezygnowano  

z organizacji Jarmarku Wielkanocnego oraz Jarmarku Bożonarodzeniowego. 

Od czerwca bardzo duży ruch turystyczny spowodował wielkie ożywienie  

w branży turystycznej. Zwiększyła się ilość turystów odwiedzających BCTiP. 

Co do innych prac, to Bieszczadzkie Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach Dolnych 

ma wielki wpływ na rozwój turystyki poprzez przygotowywanie atrakcji turystycznych  

w postaci szlaków turystycznych, które są wykonywane dzięki umiejętnościom oraz wiedzy 

pracowników i możliwościom samej jednostki, wypracowującej przez kilka lat wysoki 

poziom organizacyjny. 

Szlak Korony Ustrzyckich Gór, który powstał w 2018 roku z roku na rok staje się 

niezaprzeczalną atrakcją Gminy Ustrzyki Dolne. W 2018 roku Koronę zdobyło  

44 osoby, w 2019 roku było ich już 95, a w 2020 roku BCTiP wydało 170 certyfikatów. 

Szlak Korony stał się jednym z najpopularniejszych szlaków turystycznych na 

Podkarpaciu. Przyciąga nie tylko miejscową ludność, ale i rzesze turystów z całej Polski. 

Szlak Korony Ustrzyckich Gór może stać się produktem turystycznym Polski. 

Bieszczadzkie Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach Dolnych doprowadziło do 

geodezyjnego uregulowania terenu na Małym Królu (200 metrów szlaku) oraz przy starej 

strzelnicy (250 metrów), którą centrum wzięło pod opiekę jako zabytek. Przygotowany 

został teren pod postawienie wiaty turystycznej, przeniesionej spod Kamiennej Laworty, 

gdzie nie spełniała swojej funkcji. Postawiono ją bowiem wcześniej poza szlakiem  

i zamiast spełniać pożyteczną funkcję, stała się bardziej miejscem organizowania imprez 

na wolnym powietrzu oraz śmietniskiem, nie przynoszącymi miastu chwałę. 
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Przygotowane zostały materiały oraz teren pod nową wiatę. Będzie bardziej spełniała 

swoją rolę, a teren zostanie objęty monitoringiem wizyjnym. 
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Ustrzycka Rozeta 

Ustrzycka Rozeta to projekt, który obejmuje budowę szlaków turystycznych, 

uatrakcyjnienie tych istniejących i przygotowanie nowych działań turystycznych, które 

wpłyną na rozszerzenie oferty i rozwój turystyczny gminy Ustrzyki Dolne. Projekt Ustrzycka 

Rozeta został rozpoczęty w roku 2019 – powstały 2 szlaki piesze: w Zadwórzu oraz 

Hoszowczyku. W 2020 roku w kolejnym etapie powstał szlak pieszy w Jałowem oraz został 

wyznaczony teren i przygotowane mapek oraz dokumentacji pod szlaki piesze  

w Hoszowie, Równi oraz Ustjanowej. 

W ramach Ustrzyckiej Rozety – Hoszowczyk zostało uporządkowane miejsce  

w pobliżu źródełka w Hoszowczyku. Przy nim znajduje się tabliczka Bieszczadzkiej Gry 

Terenowej. Wykonane zostały dalsze prace nad rozwojem tego szlaku, bezpiecznego 

przejścia i oznakowania. Szlaki są pielęgnowane, sprawdzane, koszone oraz uzupełniane 

są systematycznie braki na trasie. 

 
Każdy szlak Ustrzyckiej Rozety związany jest z historią miejscowości oraz jego atrakcjami 

turystycznymi, przyrodniczymi i krajobrazowymi. 

 
 

 



RAPORT O STANIE GMINY 

 

 

WWW.USTRZYKI-DOLNE.PL 

 

192 

Przygotowanie szlaku Ustrzycka Rozeta – Jałowe. 

W 2020 roku Bieszczadzkie Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach Dolnych 

włączyło kolejne sołectwo – Jałowe do Ustrzyckiej Rozety. Przygotowania w terenie 

(wyznaczanie miejsc pod kierunkowskazy i tablice a potem ich montaż) odbywały się 

etapami i zajęły kilka miesięcy. 

Szlak w ramach projektu „Ustrzycka Rozeta w przestrzeni turystycznej  

i kulturowej Bieszczadów – tworzenie marki Gminy Ustrzyki Dolne w celu uatrakcyjnienia 

oferty turystycznej regionu bieszczadzkiego”, który obejmuje już kilka sołectw na terenie 

Gminy Ustrzyki Dolne. Projekt był współfinansowany w ramach Programu współpracy 

Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 – Otwarte konkursy ofert.  

 
 

Przygotowanie szlaku Ustrzycka Rozeta – Źródła Strwiąża. 

 
Bieszczadzkie Centrum Turystyki i Promocji oraz Karpackie Stowarzyszenie Turystyczno 

– Kulturalne „Źródła Karpat” przygotowało Szlak „Źródła Strwiąża”, oznakowany kolorem 

niebieskim. Prace przygotowawcze w terenie polegały na wybraniu odpowiedniego 

miejsca pod ustawienie tablic, przygotowanie miejsc pod tablice (ustawienie drewnianych 
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konstrukcji pod tablice) oraz ustawienie słupów pod kierunkowskazy na całej długości 

szlaku. Ostatnim elementem był montaż tablic i kierunkowskazów na szlaku. 

Długość szlaku to 8 km a czas przejścia około 3,5 godziny. Czas przejścia obliczony 

jest na pokonanie trasy, zapoznanie się z informacjami na tablicach oraz z odpoczynkami. 

Na szlaku znajduje się 8 tablic informacyjnych o tematyce: flory, fauny oraz historii 

miejsc znajdujących się na szlaku. Dochodzi jeszcze jedna tablica o rzece Strwiąż w Parku 

pod Dębami. 

Szlak powstał w ramach projektu pt. „Ustrzycka Rozeta w przestrzeni turystycznej 

i kulturowej Bieszczadów – tworzenie marki Gminy Ustrzyki Dolne w celu uatrakcyjnienia 

oferty turystycznej regionu bieszczadzkiego” oraz projektu „Bieszczadzka Gra Terenowa  

i Ustrzycka Rozeta – Podkarpacką przestrzenią otwartą na dziedzictwo kulturowe  

i historyczne Bieszczadów oraz Podkarpacia” w ramach Programu „Podkarpackie – 

przestrzeń otwarta”. 

 
W 2021 roku dodane zostaną na trasie szlaku elementy infrastruktury turystycznej jak 

ławostoły oraz stojaki na rowery i narty. 
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Realizacja projektu – Bieszczadzka Gra Terenowa 

Pod koniec roku 2020 została przygotowana Bieszczadzka Gra Terenowa,  

w której kluczowym zadaniem jest znalezienie 33 punktów w terenie. Odnosi się to do 

gminy Ustrzyki Dolne, a punkty to interesujące miejsca pod względem dziedzictwa 

kulturowego i krajobrazowego, zabytki, dlatego nazwa na folderach tej gry brzmi Ziemia 

Ustrzycka barwna kulturowo. 

Zrealizowano projekt pt. „Bieszczadzka Gra Terenowa i Ustrzycka Rozeta – 

Podkarpacką przestrzenią otwartą na dziedzictwo kulturowe i historyczne Bieszczadów 

oraz Podkarpacia” w ramach Programu „Podkarpackie – przestrzeń otwarta”. 

Do realizacji gry pomocne są przygotowane ww. foldery, a każda z tych części ma 

inny kolor: czerwony, żółty i zielony, tak jak przebiegają trasy gry. Będą do nabycia  

w siedzibie BCTiP przed planowaniem trasy i wyruszeniem w drogę. 

Jest to świeży produkt turystyczny, o którym informacja będzie prowadzona na 

bieżąco. Promocja będzie miała miejsce wśród mieszkańców i turystów. W 2019 roku 

powstała pierwsza gra terenowa podzielona na dwie części, odnosząca się do szlaku 

pieszego. Ta nowa z 2020 roku odnosi się do szlaku rowerowego i powinna zainteresować 

osoby prywatne, rodziny i instytucje zajmujące się organizacją turystyki oraz 

kwaterodawców. 

 



RAPORT O STANIE GMINY 

 

 

WWW.USTRZYKI-DOLNE.PL 

 

195 

 
 

Realizacja projektu z PIL i rajdy turystyczne 

W dniach 23-25.10.2020 roku odbył się Rajd turystyczny Pucharu Korony 

Ustrzyckich Gór, jedynej imprezy, która pozostała po odwołaniu Pucharu Korony 

Ustrzyckich Gór, czyli biegu górskiego i zawodów Nordic Walking. Uczestnicy Rajdu przez 

3 dni zdobywali szczyty wokół Ustrzyk Dolnych, które wchodzą w skład Korony Ustrzyckich 

Gór, tym samym stając się Zdobywcami całej Korony. 

Projekt przygotowała Grupa Nieformalna Zakręceni Koroną Ustrzyckich Gór,  

a realizatorem projektu było Karpackie Stowarzyszenie Turystyczno – Kulturalne „Źródła 

Karpat” przy współpracy z Bieszczadzkim Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach 

Dolnych. 

Rajd turystyczny odbył się w ramach realizacji projektu pt. „Bieszczadzka Gra 

Terenowa i Ustrzycka Rozeta – Podkarpacką przestrzenią otwartą na dziedzictwo 

kulturowe i historyczne Bieszczadów oraz Podkarpacia” w ramach Programu 

„Podkarpackie – przestrzeń otwarta” oraz w ramach projektu Podkarpackie Inicjatywy 

Lokalne 2020 - "Rajd Pucharu Korony Ustrzyckich Gór". 
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Karpackie Stowarzyszenie Turystyczno – Kulturalne „Źródła Karpat” wraz z Grupą 

Nieformalną „Zakręceni Koroną Ustrzyckich Gór” realizowało projekt pt. Rajdy Pucharu 

Korony Ustrzyckich Gór w ramach programu Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2020. 

Partnerem w projekcie jest Bieszczadzkie Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach 

Dolnych. 

 
 

Realizacja projektu z Upowszechniania kultury 

W ramach projektu z Upowszechniania Kultury miały odbyć się w Ustrzyckim Klubie 

Turystyki Kultury i Tradycji wystawy, warsztaty tematyczne oraz prezentacje, skierowane 

do mieszkańców, osób starszych, młodzieży oraz młodszych dzieci.  Harmonogram na rok 

2020 przewidywał wystawy: Odnowa cmentarza żydowskiego w latach 2006-2018, 

Ustrzyki Dolne dawniej i dziś, Bieszczady dawniej i dziś - (wystawa i prezentacja), 

Zapomniana Bojkowszczyzna - (wystawa i prezentacja), Kultura wołoska a Bieszczady - 

(wystawa i prezentacja), I i II wojna światowa w Bieszczadach; prezentacje: Odkrycie  

i odnowienie starej strażnicy granicznej w Studennem, Przyroda Bieszczadów  

w obiektywie, Atrakcje Gminy Ustrzyki Dolne; warsztaty: Bieszczadzka Wielkanoc, Tropem 

bieszczadzkich legend i opowieści, Bożonarodzeniowe tradycje w Bieszczadach. Niestety 

udało nam się zorganizować wystawę o odnowie cmentarza żydowskiego i prezentację  

o strażnicy granicznej w Studennem, które odbyły się w UKTKT. Natomiast z powodu 

obostrzeń związanych z COVID-19 pozostałe wystawy, prezentacje i warsztaty odbyły się 

w formie zmienionej na wystawy w witrynie Bieszczadzkiego Centrum Turystyki i Promocji. 

Prowadzono konkursy on – line jak: Bieszczadzki Mistrz, TOP 10, Bieszczadzki Tropiciel. 
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Wystawy odbyły się w ramach projektu pt. „Bieszczadzcy tropiciele historii  

i kultury – organizacja warsztatów, wystaw oraz prezentacji tematycznych w oparciu  

o dziedzictwo kulturowe ustrzyckiej gminy i regionu bieszczadzkiego”. 

 
Projekt współfinansowany został w ramach Programu współpracy Gminy Ustrzyki Dolne  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2020 – Otwarte konkursy ofert. 

W ramach projektu „Piórem i pędzlem po Szlaku Zabytków Powiatu 

Bieszczadzkiego. Promocja turystyki bieszczadzkiej w oparciu o zabytki kultury 

materialnej mieszkańców regionu bieszczadzkiego” Karpackie Stowarzyszenie 

Turystyczno – Kulturalne „Źródła Karpat” wraz z Bieszczadzkim Centrum Turystyki  

i Promocji w Ustrzykach Dolnych zrealizowało działania odnowy zabytków Powiatu 

Bieszczadzkiego w ramach Programu współpracy Powiatu Bieszczadzkiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2020 – Otwarte konkursy ofert. 

Działania ww. projektu objęły renowację pomnika w Ropience, odnowę krzyża 

pańszczyźnianego w Leszczowatem i 4 krzyży przydrożnych pomiędzy Łodyną  

a Leszczowatem, a także wydanie przewodnika „Szlakiem Zabytków Powiatu 

Bieszczadzkiego”. Działania te związane były z pracami na Szlaku Naftowym – jak to  

z ropą drzewiej bywało oraz Szlaku Umocnień Obronnych i Pomników Przeszłości. 
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Realizacja projektu z Działaj Lokalnie i powstanie Bieszczadzkiej Gry Planszowej 

oraz Bieszczadzkiej Gry Karcianej. 

Karpackie Stowarzyszenie Turystyczno – Kulturalne „Źródła Karpat” w Ustrzykach 

Dolnych we współpracy z Gminą Ustrzyki Dolne oraz Bieszczadzkim Centrum Turystyki  

i Promocji w Ustrzykach Dolnych zrealizowało projekt pt. „Bieszczadzka Gra planszowa  

i karciana – edukacja i promocja z Bieszczadami w tle”. 

Projekt był dofinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko – 

Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii  

w Polsce oraz Fundację Bieszczadzką – Ośrodek Działaj Lokalnie w Ustrzykach Dolnych 

i programu współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 – Otwarte 

Konkursy Ofert oraz z budżetu Województwa Podkarpackiego. 

W wyniku jej realizacji powstały 2 gry promocyjne pt. Bieszczadzki Mistrz  

i Bieszczadnik, które zostaną zaprezentowane w Ustrzyckim Klubie Turystyki Kultury  
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i Tradycji przy Izbie Regionalnej na różnych spotkaniach i podczas licznych prezentacji 

oraz wystaw w momencie złagodzenia lub zniesienia obostrzeń związanych z COVID-19. 

 
 

Bieszczadzka Gra Planszowa pt. Bieszczadzki Mistrz oraz Bieszczadzka Gra Karciana  

pt. Bieszczadnik są propozycjami dla zainteresowanych tematyką bieszczadzką. Z gier 

będą mogli skorzystać mieszkańcy, turyści oraz uczniowie jak w tytule projektu – edukacja 

i promocja z Bieszczadami w tle. Przed każą z tych gier będzie przedstawiona prezentacja 

multimedialna związana z Bieszczadami. 

 

 
 

Koszenie, porządkowanie, odczyszczanie szlaków to codzienność pracy BCTiP, 

bowiem ważne jest nie tylko zrealizowanie projektu, stworzenie czegoś nowego, ale jego 

odnawianie i porządkowanie. 

5 lat funkcjonowania wystarczyło Bieszczadzkiemu Centrum Turystyki i Promocji, 

aby uporządkować szlaki turystyczne oraz stworzyć masę nowych szlaków turystycznych 
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i dziedzictwa kulturowego, które uatrakcyjniają Gminę Ustrzyki Dolne, tym samym 

doprowadzić do powstania produktów turystycznych. 

 

Zamierzenia na 2021 

Działania w ramach projektu pt. „Korona Ustrzyckich Gór – produktem 

turystycznym i marką Gminy Ustrzyki Dolne. Uatrakcyjnienie Ustrzyckiej Rozety jako oferty 

turystycznej Gminy Ustrzyki Dolne”. 

Rozwój Korony Ustrzyckich Gór poprzez przygotowanie ławostołów oraz stojaków 

na narty i rowery, wydanie folderów KUG oraz Ustrzyckiej Rozety. 

 

Prace nad powstaniem szlaków turystycznych: 

Ustrzycka Rozeta – Jałowe (1 część) 

Ustrzycka Rozeta – Ustjanowa Górna i Dolna (1 i 2 część) 

Ustrzycka Rozeta – Hoszów (1 i 2 część) 

Ustrzycka Rozeta – Równia (1 i 2 część) 

 

W przypadku Ustrzyckiej Rozety realizacja projektu gminnego oraz Renowacja cmentarza 

greckokatolickiego w Serednicy. Renowacja cmentarzy ewangelickich w Krościenku, 

Bandrowie – ogrodzenie poręczami. Renowacja cmentarza greckokatolickiego  

w Krościenku. Postawienie wiaty nad strzelnicą. Zmiana usytuowania szlaku żółtego, 

czarnego i niebieskiego nad stadionem miejskim. Zmiana usytuowania szlaku czerwonego 

na Małym Królu. Przygotowanie Izby Regionalnej pod Bieszczadzkie Muzeum Regionalne. 

Wydanie przewodnika Szlakiem Zabytków Gminy Ustrzyki Dolne. 

 

Ustrzyccy sportowcy miniony rok zakończyli z wieloma sukcesami. Do 

najważniejszych należy zaliczyć osiągnięte podczas Mistrzostw Polski, Ogólnopolskiej 

Olimpiady Młodzieży. oraz zawodów międzynarodowych. 

Łącznie podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży zdobyli 4 medale:  

1 srebrny i 3 brązowe. Srebrny i brązowy zdobyła alpejska Helena Karabanowska – UKN 

Laworta Ustrzyki Dolne a dwa brązowe biegaczka narciarska Oliwia Buśko – MKS Halicz 

Ustrzyki Dolne. W całości ustrzyccy sportowcy zdobyli do współzawodnictwa 

Młodzieżowego Systemu Sportowego 142,5 pkt. Oprócz zawodników Halicza (77,5 pkt), 

Laworty (54 pkt) punkty w ramach ww. współzawodnictwa zdobył zawodnik UKS Krzemień 

Ustrzyki Dolne – 11 pkt Jakub Chmielowski. Jakub zdobył w rywalizacji tenisistów 

stołowych. Uzyskane punkty – 142,5 pkt pozwoliły zająć naszej Gminie 12 miejsce w skali 

województwa podkarpackiego na 50 gmin sklasyfikowanych. 

 

NARCIARSTWO ALPEJSKIE 

Narciarze alpejscy z UKN Laworta Ustrzyki Dolne łącznie zdobyli 54 pkt do 

współzawodnictwa w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego. Klasyfikacja ta najlepiej 

opisuje poziom sportowy klubów oraz sportowców w Polsce w kategoriach 

młodzieżowców, juniorów i młodzików. Zdobyte punkty pozwoliły na zajęcia 7 miejsce  

w Polsce pośród klubów uprawiających narciarstwo alpejskie. 
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PIŁKA NOŻNA 

Drużyny MKS Bieszczady w sezonie 2019/2020 występowały w następujących 

rozgrywkach: 

- Seniorzy- Klasa Okręgowa (Krosno) 

- Juniorzy- Klasa Okręgowa (Krosno) 

- Juniorzy młodsi- Klasa Okręgowa A (Krosno) 

- Młodzicy - Klasa Młodzików (Krosno) 

natomiast Lotnik Ustjanowa rozgrywał swoje mecze w klasie B. 

 

NORDIC WALKING: 

Członkowie Bieszczadzkiego Klubu Nordic Walking bardzo aktywnie uczestniczyli  

w projektach finansowanych przez Ministerstwo Sportu oraz Województwo Podkarpackie: 

− Podkarpacki Puchar Nordic Walking 

− Nordic Walking Plus 

Imprezy te realizowane były w warunkach pandemii Covid – 19, ale mimo to cieszyły się 

dużą popularnością. Organizatorem i pomysłodawcą projektu było Polskie Stowarzyszenie 

Nordic Walking oraz lokalni organizatorzy. Ponadto systematycznie brali udział w 

zajęciach treningowych organizowanych przez Klub. 

 

TENIS STOŁOWY 

Reprezentant UKS Krzemień Ustrzyki Dolne Jakub Chmielowski we współzawodnictwie 

Systemu Sportu Młodzieżowego w 2020 roku w rywalizacji tenisistów stołowych zdobył 11 

pkt.  Podczas Mistrzostw Polski indywidualnie zajął 17 miejsce oraz dwukrotnie 9, w deblu 

oraz w parach mieszanych. Ponadto zawodnicy Krzemienia w rozgrywkach V Ligi tenisa 

stołowego wywalczyli 3 miejsce. 

 

SZACHY 

Zawodnicy LKS Mechanizator Ustrzyki Dolne w roku 2020 w III Podkarpackiej Lidze 

Szachowej Seniorów wywalczyli IV miejsce. 

 

MIĘDZYSZKOLNE WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE W ROKU SZKOLNYM 

2019/2020 

 

Współzawodnictwo sportowe w roku szkolnym 2019/2020 odbyło się w ramach: 

Igrzysk Dzieci (7 - 13 lat) 

Igrzysk Młodzieży Szkolnej (14 - 15 lat) 

We wszystkich ww. kategoriach wiekowych bardzo wysokie lokaty zajęły szkoły z naszej 

Gminy. 

 

W Igrzyskach Dzieci na 565 sklasyfikowanych szkół z całego województwa 

podkarpackiego SP SMS Ustrzyki Dolne zajęła, bardzo wysokie, II miejsce. Udanie 

tegoroczną edycję zakończyła również SP Nr 1 Ustrzyki Dolne. Uczniowie - reprezentanci 

"jedynki" zajęli 33 miejsce w województwie. 
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W Igrzyskach Młodzieży Szkolnej również bardzo wysoką - 5 pozycję zajęła Szkoła 

Mistrzostwa Sportowego Ustrzyki Dolne. "Dwójka" tą lokatę wywalczyła w zestawieniu 557 

sklasyfikowanych szkół z naszego województwa. Druga z naszych podstawówek - SP Nr 

1 Ustrzyki Dolne zajęła również wysokie 47 miejsce. 

 

KLUBY i ZWIĄZKI SPORTOWE 

W Ustrzykach Dolnych funkcjonują związki i kluby sportowe: 

• Związki: 

o Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski Ustrzykach Dolnych. Głównym 

celem jest rozwój narciarstwa na Podkarpaciu, organizacja imprez sportowych, 

uczestnictwo zawodników w zawodach oraz pozyskiwanie środków na 

realizację ww. celów. W 2020 pozyskano 250 000 zł. Kluby z naszej gminy są 

wiodącymi w naszym województwie, co pozwoliło skorzystać z większości ww. 

środków. 

o Bieszczadzki Szkolny Związek Sportowy w Ustrzykach Dolnych. Głównym 

celem jest rozwój sportu szkolnego, w tym organizacja współzawodnictwa 

sportowego dla reprezentantów szkół z naszej gminy i powiatu. 

• Kluby i sekcje: 

o Międzyszkolny Klub Sportowy "Halicz" sekcje: narciarstwo biegowe, 

lekkoatletyka 

o Uczniowski Klub Narciarski "Laworta" Ustrzyki Dolne, sekcja: narciarstwa 

alpejskiego 

o Miejski Klub Sportowy Arłamów Ustrzyki Dolne, sekcja piłki nożnej 

o UKS "Delfinek" Ustrzyki Dolne, sekcja pływacka 

o UKS "Krzemień" - SP nr 1 Ustrzyki Dolne, sekcje: tenis stołowy, piłka siatkowa, 

pływanie 

o Ludowy Klub Sportowy "Mechanizator" Ustrzyki Dolne, sekcja szachowa 

o Bieszczadzki Klub Nordic Walking Ustrzyki Dolne, sekcja nordic walking 

o Ustrzycki Klub Kyokushin Karate Ustrzyki Dolne, sekcja karate 

o LUKS Ustjanowa sekcja narciarstwa biegowego 

o UKS Lotnik w Ustjanowej, sekcje: narciarstwo biegowe, piłka nożna 

o UKS "Orlik" - ZSL w Ustrzykach Dolnych sekcja piłki siatkowej 

o Ludowy Klub Sportowy "Krokus" w Ropience, sekcja piłki nożnej 

 

ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH 

Gmina Ustrzyki Dolne była organizatorem lub współorganizatorem wielu imprez 

sportowych. Niestety ze względu na pandemię Covid – 19 nie było możliwości 

zrealizowania całego kalendarza imprez. 

Do najważniejszych zaliczyć należy: 

Podkarpacka Liga Dzieci i Młodzieży w Biegach Narciarskich – sezon zimowy 2020 

• I rzut - Podkarpacka Liga w Biegach Narciarskich, Puławy Górne 17.01.2020 

• II rzut - Podkarpacka Liga w Biegach Narciarskich, Ustrzyki Dolne – Holica 

25.01.2020 
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• III rzut - Podkarpacka Liga w Biegach Narciarskich Ustrzyki Dolne – Holica 

15.02.2020 

• IV rzut - Liga Podkarpacka w Biegach Narciarskich - Puławy Górne 07.03.2020 

Podkarpacka Liga Dzieci i Młodzieży w Narciarstwie Alpejskim - sezon zimowy 2020 r. 

• I edycja - Podkarpacka Liga Alpejska - Zawody Otwarcia, Stacja narciarska 

LAWORTA 27.01.2020 r. – Slalom 

• II Edycja – Podkarpacka Liga Alpejska, Stacja narciarska LAWORTA 05.03.2020 

r. - SLALOM GIGANT 

• III Edycja Podkarpacka Liga Alpejska, Stacja Narciarska LAWORTA 06.03.2020 

r. - SLALOM GIGANT 

• IV Edycja Podkarpacka Liga Alpejska; Stacja narciarska LAWORTA 

08.03.2020r. - SLALOM 

• V Edycja Podkarpackiej Ligi Alpejskiej – Memoriał im. Olka Ostrowskiego; Stacja 

narciarska GROMADZYŃ 10.03.2020r. - SLALOM GIGANT 

A także: 

• Bieszczadzki Bieg Lotników na nartorolkach – Łodyna, 18.10.2020 

• Otwarcie stadionu lekkoatletycznego - zawody LA, Ustrzyki Dolne, 2.09.2020 

• Zawody w biegach przełajowych - Sportowe Wakacje, 20.08.2020 

• Rozgrywki w tenisie stołowym - Sportowe Wakacje, 28.08.2020 

• Rozgrywki piłkarskie U20 - Sportowe Wakacje, 25.08.2020 

• Rozgrywki siatkówki plażowej - Sportowe Wakacje, boisko przy ZB Delfin, 

18.08.2020 

• Zawody Pływackie - Sportowe Wakacje, Ustrzyki Dolne, 14.08.2020 

• Rozgrywki piłkarskie z cyklu Sportowe Wakacje, 13.08.2020 

• Turniej piłkarski w kategorii OPEN z cyklu Sportowe Wakacje, 7.08.2020 

• Mecz piłkarski - U-13 z cyklu Sportowe Wakacje - 4.08.2020 

• Turniej siatkówki plażowej - OPEN, Sportowe Wakacje 2020,07,29 

• Turniej Streetballa - Sportowe Wakacje, 28.07.2020 

• Zawody w biegach przełajowych - Sportowe wakacje, 16.07.2020 

• Turniej siatkówki plażowej - Sportowe Wakacje, 15.07.2020 

• Zawody pływackie z cyklu Sportowe Wakacje, 14,07,2020 

• Rozgrywki piłkarskie U-13 z cyklu Sportowe Wakacje, 10.07.2020 

• Rozgrywki piłkarskie U-16 z cyklu Sportowe Wakacje 2020, 9.07 

• Rozgrywki piłkarskie z cyklu Sportowe Wakacje 2020 

• Turniej futsala ur. w 2006 i młodszych - Ferie Zimowe 2020 

• Zawody łyżwiarskie - Sportowe Ferie Zimowe 2020 

• Turniej tenisa stołowego - Ferie zimowe 2020 

• XXXIII Bieszczadzki Bieg Lotników - Ustjanowa - 9.02.2020 

 

Imprezy w ramach współzawodnictwa międzyszkolnego: 

• Ustrzycka Licealiada Szachowa - 5.10.2020 

• Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce - Powiatowe Igrzyska Dzieci, 23.09.2020 

• Mistrzostwa LA - Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej, 22.09.2020 
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• Quiz Olimpijski – listopad 2020 

• Rejonowe Igrzyska Dzieci w Tenisie Stołowym Chłopców, 6.03.2020 

• Rejonowe Igrzyska Dzieci w Tenisie Stołowym Dziewcząt, 4.03.2020 

• Turniej siatkówki plażowej - Sportowe Wakacje, 15.07.2020 

• Powiatowe Igrzyska Dzieci w Tenisie Stołowym, 25.02.2020 

• Finał Wojewódzkich Igrzysk w Biegach Narciarskich, 15.02.2020 - Ustjanowa G 

• Powiatowe Igrzyska Dzieci w Koszykówce, Hala SP Lutowiska, 14.02.2020 

• Powiatowa Licealiada w Piłce Siatkowej Chłopców, 13.02.2020 

• Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce Ręcznej, 12.02.2020 

• Powiatowe Igrzyska Dzieci w Piłce Ręcznej, SP Czarna, 6.02.2020 

 

W 2018 r. rozpoczął się projekt, którego Wnioskodawcą było Ustrzyckie 

Stowarzyszenie Kultury pod nazwą „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-

rekreacyjnej w Gminie Ustrzyki Dolne poprzez budowę skateparku” sfinansowany  

w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Gmina Ustrzyki Dolne uczestniczyła w realizacji całego projektu, grunt, na którym 

powstała nowa infrastruktura rekreacyjno–sportowa został nieodpłatnie przekazany na 

rzecz Ustrzyckiego Stowarzyszenia Kultury. Na realizację w kwietniu 2020 r. ogłoszono 

przetarg nieograniczony. Planowo, zgodnie z podpisaną umową na wykonanie zadania, 

skatepark w Ustrzykach Dolnych powstał końcem sierpnia 2020 r. Zlokalizowany został 

tuż obok pumptracku w Parku pod Dębami, tworząc mały kompleks sportowy dla dzieci  

i młodzieży. Nowa infrastruktura rekreacyjno–sportowa wyciąga młodzież z domu, tworzy 

im możliwość zarówno rozwoju, jak i spędzania aktywnie czasu wolnego. Nowo powstały 

obiekt przyczynił się do wzbogacenia oferty turystycznej Gminy Ustrzyki Dolnej, jest to 

obiekt otwarty dla wszystkich - ogólnodostępny. Projekt trwał od listopada 2018 do sierpnia 

2020 roku. 

Wartość dofinansowania wyniosła 198 066,38 zł 

 
 

X. Podsumowanie 

Pomimo trudnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19 rok 2020 był  

w gminie Ustrzyki Dolne rokiem z wysoką kwotą pod względem wartości realizowanych 

inwestycji. Został zdominowany przez inwestycje drogowe dofinansowane w części  

z Funduszu Dróg Samorządowych. Realizowane w tym zakresie inwestycje to między 

innymi: przebudowa i budowa dróg gminnych Zawadka - Stańkowa, Ropienka, Jałowe - 

Hoszów, Ustjanowa Górna, Ustrzyki Dolne ul. Wincentego Pola, Nadgórna i Rzeczna. 

Wykonano również drogę dojazdową i utwardzenie powierzchni miejsc postojowych przy 

cmentarzu na ul. Jasień, budowę chodnika na cmentarzu komunalnym w Nowosielcach 

Kozickich oraz budowę ogrodzenia i alejek na cmentarzu w Brzegach Dolnych.  

Wykonano kolejne odcinki oświetlenia drogowego w miejscowościach: Brzegi 

Dolne, Dźwiniacz Dolny, Liskowate, Moczary, Teleśnica Oszwarowa, Wojtkówka, 

Jureczkowa, Krościenko w kierunku Stebnika, Łobozew Dolny, Łobozew Górny, 
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Nowosielce Kozickie, Wola Romanowa oraz w Ustrzykach Dolnych przy ulicach: 

Strwiążyk, Wincentego Pola i Stokowa. Część zadań została sfinansowana w ramach 

Funduszu Sołeckiego oraz dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Należy podkreślić wagę kontynuowanych inwestycji dotyczących remontowanych  

i budowanych dróg i oświetlenia drogowego, przekładających się bezpośrednio na jakość 

komunikacji na terenie gminy Ustrzyki Dolne. Utworzone ciągi piesze, wyremontowane 

nawierzchnie asfaltowe wraz z parkingami w znacznym stopniu zwiększają 

bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. 

Kolejnym projektem zrealizowanym w naszej Gminie w 2020 roku była budowa 

sieci wodociągowej w miejscowości Łobozew Dolny. W wyniku wykonanej inwestycji 

dostęp do sieci wodociągowej uzyskało 25 gospodarstw domowych z możliwością jej 

dalszej rozbudowy. W ramach robót dodatkowych wykonano dostawę i montaż  

14 hydrantów pożarowych, których konieczności budowy nie trzeba uzasadniać.  

Podpisano umowę na dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Ustrzyki Dolne, w 

ramach której przewidziano realizację w kolejnym roku 120 przydomowych oczyszczalni. 

Kontynuowano również budowę i przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. 

Bieszczadzkiej w Ustrzykach Dolnych. To kolejne inwestycje mające na celu 

uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie. 

Ważną inwestycją był również zakup pojazdu specjalnego ochrony 

przeciwpożarowej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łodynie, znajdującej się w 

Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Pojazd jest sprzętem specjalistycznym 

przeznaczonym do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub 

poważnych awarii. 

Następnymi inwestycjami o dużym znaczeniu rozwojowo-kulturalnym naszego 

miasta, które zostały zakończone w 2020 r. była realizacja projektów Dzienny Dom „Senior 

+” oraz Dzienny Dom Pomocy „Akademia Bieszczadzkiego Seniora”. Powstałe jednostki 

zostały zlokalizowane w budynku przy ul. 29 Listopada 22 w Ustrzykach Dolnych. Gdzie 

powstało prawdziwe centrum senioralne. Obie instytucje są miejscem przeznaczonym dla 

mieszkańców naszej Gminy. Znajdują się tam do ich dyspozycji pomieszczenia do 

rehabilitacji, wspólnego spędzania czasu i realizacji różnych aktywności. Oferta usługowa 

koncentruje się przede wszystkim na łagodzeniu u osób starszych poczucia osamotnienia 

i podtrzymaniu więzi ze środowiskiem. 

W propagowanie aktywności i zdrowego stylu życia wpisują się inwestycje  

w różnego rodzaju infrastrukturę sportową. W 2020 roku zakończyliśmy realizację zadania 

„Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Ustrzykach Dolnych”. Inwestycja ta przyczyniła 

się do poprawy warunków szkoleniowo-treningowych dla dzieci i młodzieży, a także do 

wzrostu poziomu aktywności fizycznej mieszkańców. Budowa kompleksu 

lekkoatletycznego tworzy warunki do rozbudowy kalendarza imprez o charakterze 

sportowym w naszej Gminie. 

Większość zadań została zrealizowana przy udziale środków zewnętrznych 

pozyskanych z funduszy europejskich, Funduszu Dróg Samorządowych oraz krajowych 

programów ministerialnych. 

W 2020 roku kontynuowana była współpraca z organizacjami pozarządowymi.  
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Niezmiennie w ramach konkursów ofert, przekazujemy stowarzyszeniom, klubom, 

organizacjom pozarządowym środki na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, 

edukacji, oświaty i wychowania, upowszechniania kultury, profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, ochrony zdrowia, ochrony 

zwierząt bezdomnych, pomocy społecznej, kultury fizycznej i sportu, turystyki, aktywizacji 

integracji osób w wieku emerytalnym w życiu społecznym, rozwoju przedsiębiorczości oraz 

działalności na rzecz organizacji pozarządowych. Łącznie w 2020 r. na powyższy cel 

przeznaczono kwotę 936 tyś. złotych. 

Ważną inicjatywą realizowaną w gminie Ustrzyki Dolne jest Budżet Obywatelski,  

w ramach którego w 2020 roku wykonano zadania: „Rozbudowa kompleksu sportowo-

rekreacyjnego w miejscowości Hoszów”, „Wzrost aktywności sportowej i rekreacyjnej 

mieszkańców Ustjanowej Dolnej i Górnej poprzez modernizację stadionu piłkarskiego” 

oraz wykonanie chodnika na cmentarzu komunalnym w Nowosielcach Kozickich.  

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych od 1 września 

2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. realizował drugą edycję projektu „Akademia Pozytywnej 

Komunikacji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Projekt skierowany jest do rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

korzystających lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem ze świadczeń pomocy 

społecznej. Łączna wartość projektu wyniosła 798 806,15 zł.  

Jak w latach wcześniejszych tak i na rok 2020 zaplanowaliśmy przedsięwzięcia 

związane z profilaktyką, edukacją, ekologią, szereg różnorodnych wydarzeń, by na 

miejscu zapewnić mieszkańcom i turystom szeroką ofertę kulturalną, skierowaną  

do zróżnicowanych grup odbiorców. Niestety trwający stan epidemii uniemożliwił nam 

organizację wielu z planowanych wydarzeń, a te które się odbyły organizowane były przy 

wzmożonym reżimie sanitarnym z bardzo ograniczoną ilością uczestników. 

W przedłożonym Raporcie o stanie gminy Ustrzyki Dolne za rok 2020 

przedstawiliśmy również sprawozdania z pracy poszczególnych wydziałów Urzędu 

Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, chcemy przybliżyć w liczbach ilość spraw, którymi na 

co dzień zajmują się pracownicy Urzędu. Jednocześnie należy wyjaśnić, że często krótki 

zapis „wydano decyzję” oznacza wieloetapowe postępowanie administracyjne  

z koniecznością występowania o opinie i uzgodnienia do innych organów, wizje  

w terenie, słuchanie świadków, postępowanie odwoławcze. 

Działamy w sposób przemyślany, strategiczny, skupiając się na maksymalnym 

czerpaniu środków ze źródeł zewnętrznych, co skutkuje wdrażaniem kolejnych projektów 

i inicjatyw. Rok 2020 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.  

Niniejszy raport to przedstawienie pracy Burmistrza Ustrzyk Dolnych wraz  

z Zastępcą, kierownictwa Urzędu Miejskiego wraz z jego pracownikami, kierownictwa 
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jednostek organizacyjnych i spółek wraz z pracownikami. To efekt codziennego 

zaangażowania setek osób, które każdego dnia pracują dla mieszkańców miasta i gminy 

Ustrzyki Dolne. 

Liczę, że debata nad przedłożonym Raportem o stanie gminy Ustrzyki Dolne za rok 

2020 będzie merytorycznym podsumowaniem jej działalności, a nie- wzorem dwóch 

wcześniejszych lat- plebiscytem i widowiskiem realizowanym przez kilku Radnych Rady 

Miejskiej.  

Dziękuję wszystkim współpracownikom, którzy w 2020 roku pracowali wraz ze mną 

na sukcesy miasta i gminy Ustrzyki Dolne.  
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