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Szanowni Państwo,
Przedstawiam Raport o stanie gminy Ustrzyki Dolne za
rok 2019, opracowany zgodnie z wprowadzoną
w nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym. Co do
zasady przepisy zobowiązują Burmistrza, by w terminie
do 31 maja, przedstawił Radzie Miejskiej sprawozdanie
ze swojej działalności za rok ubiegły, jednakże
z powodu stanu epidemicznego termin ten został
wydłużony o 60 dni.
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, 5 czerwca 2020 r.

3
RAPORT O STANIE GMINY

WWW.USTRZYKI-DOLNE.PL

Spis treści
I.
Wstęp .............................................................................................................. 5
II.
Informacje ogólne .......................................................................................... 6
2.1
Ogólna charakterystyka gminy ....................................................................... 6
2.2
Charakterystyka pozycji i rozwoju Gminy Ustrzyki Dolne w ostatnich pięciu
latach na tle grupy porównawczej gmin: Sanok (gmina wiejska), Lesko. ..... 10
III.
Informacje inwestycyjne i finansowe ......................................................... 19
3.1
Wykonanie budżetu Gminy Ustrzyki Dolne .................................................. 19
3.2
Wykonanie wydatków inwestycyjnych.......................................................... 23
3.3
Realizacja budżetu obywatelskiego ............................................................. 44
IV.
Informacje o stanie mienia komunalnego .................................................. 45
V.
Informacja o realizacji polityk, programów, strategii ................................ 63
5.1
Strategia Rozwoju Gminy Ustrzyki Dolne na lata 2015-2025 ....................... 63
5.2
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy Ustrzyki Dolne ................................................................................. 74
5.3
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego .................................. 74
5.4
Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Ustrzyki Dolne na lata 2018 –
2021 ............................................................................................................. 79
5.5
Transport zbiorowy w gminie ....................................................................... 80
5.6
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ustrzyki Dolne na lata 2016-2025 i
inne formy działania na rzecz środowiska .................................................... 81
5.7
Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego w 2019 ...................................... 86
5.8
Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Ustrzyki Dolne w 2019 roku
92
5.9
Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii ....................................................................... 95
5.10
Program działań na rzecz Seniorów na lata 2018 – 2025 „Gmina Ustrzyki
Dolne Seniorom” ........................................................................................ 101
5.11
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie w Gminie Ustrzyki Dolne w 2018 roku ................... 105
5.12
Program Współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi
na 2019 rok ................................................................................................ 116
5.13
Akademia Pozytywnej Komunikacji............................................................ 131
5.14
Ustrzycka Karta Dużej Rodziny.................................................................. 133
VI.
Realizacja uchwał Rady Miejskiej ............................................................. 134
VII. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi ....................... 167
7.1
Współpraca z samorządem powiatowym ................................................... 167
7.2
Współpraca z samorządami gminnymi ...................................................... 167
VIII. Część analityczna ...................................................................................... 168
8.1
Oświata i edukacja ..................................................................................... 168
8.2
Kultura ....................................................................................................... 178
8.3
Turystyka, sport i rekreacja ........................................................................ 185
IX.
Podsumowanie ........................................................................................... 196

4
RAPORT O STANIE GMINY

WWW.USTRZYKI-DOLNE.PL

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.
Jednakże w 2020 roku z uwagi na wprowadzony stan epidemiczny termin ten został
wydłużony o 60 dni. 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
2019. 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
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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 zabytkiem w stylu barokowym, pochodzącym
z 1740 roku jest Sanktuarium Matki Bożej Bieszczadzkiej w Jasieniu z repliką ikony
Matki Bożej Rudeckiej.
Niewątpliwym atutem gminy jest odpowiednio przygotowana baza noclegowa,
gastronomiczna oraz pobliskie przejście graniczne z Ukrainą w miejscowości
Krościenko. Ponadto warto wiedzieć, że Gmina Ustrzyki Dolne obejmuje następujące
miejscowości: Arłamów, Bandrów Narodowy, Brelików, Brzegi Dolne, Daszówka,
Dźwiniacz Dolny, Grąziowa, Hoszowczyk, Hoszów, Jałowe, Jamna Dolna, Jamna
Górna, Jureczkowa, Krościenko, Kwaszenina, Leszczowate, Liskowate, Łobozew
Dolny, Łobozew Górny, Łodyna, Moczary, Nowosielce Kozickie, Równia, Ropienka,
Sokole, Serednica, Stańkowa, Stebnik, Teleśnica Oszwarowa, Teleśnica Sanna,
Trójca, Trzcianiec, Ustjanowa Dolna, Ustjanowa Górna, Wojtkowa, Wojtkówka, Wola
Romanowa, Zadwórze, Zawadka.
II.

Informacje ogólne
2.1

Ogólna charakterystyka gminy

Ustrzyki Dolne pod względem administracyjnym są gminą miejsko-wiejską,
wchodzącą w skład powiatu bieszczadzkiego, położoną w południowo-wschodniej
części województwa podkarpackiego. Gmina sąsiaduje: od wschodu z granicą
Państwa, od północy z gminami Bircza i Fredropol, od południa z gminą Czarna
i od zachodu z gminami Olszanica i Solina. Gmina Ustrzyki Dolne składa się
z kilkudziesięciu sołectw, dosyć luźno powiązanych ze sobą siecią komunikacyjną.
Rozległy obszar gminy pozwala na zachowanie stosunkowo niskiej gęstości
zaludnienia. Gmina położona jest w zlewni Strwiąża - dopływu Dniestru i Wiaru, który
z kolei jest dopływem Sanu. Można zatem zauważyć wyraźny podział, mianowicie
południowo - wschodnia część gminy należy do zlewiska Morza Czarnego, pozostały
fragment - do zlewiska Morza Bałtyckiego.
Gmina Ustrzyki Dolne położona wśród istniejących obszarów europejskiej sieci
NATURA 2000. Na terenie gminy wyznaczono następujące obszary:
• Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków: Góry Słonne kod obszaru PLB180003
obejmujący 32.535,6 ha;
• Pogórze Przemyskie kod obszaru PLB180001 obejmujący 1,4 ha;
• Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk: Góry Słonne PLH180013 obszar podobny jak
w dyrektywie ptasiej,
• Moczary PLH180026 o powierzchni 1181.8 ha. Obszar obejmuje północne zbocza
wzniesień: Żuków (868 m n.p.m.), Na Buczkach (796 m n.p.m.), Górę Kiczerki
(626 m n.p.m.) oraz górną część dolin potoków: Królówka i bezimiennego dopływu
Mszańca. Ostoja należy do gruntów wsi Bandrów, od strony zachodniej graniczy
z łąkami wsi Moczary, od strony wschodniej przylega do granicy Państwa.
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Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk: Góry Słonne PLH180013 obszar podobny
jak w dyrektywie ptasiej, Moczary PLH180026 o powierzchni 1181.8 ha. Obszar
obejmuje północne zbocza wzniesień: Żuków (868 m n.p.m.), Na Buczkach
(796 m n.p.m.), Górę Kiczerki (626 m n.p.m.) oraz górną część dolin potoków:
Królówka i bezimiennego dopływu Mszańca. Ostoja należy do gruntów wsi Bandrów,
od strony zachodniej graniczy z łąkami wsi Moczary, od strony wschodniej przylega do
granicy Państwa. Dla rozwoju gminy ważne jest wykorzystanie walorów wynikających
z położenia, dogodnych powiązań komunikacyjnych oraz stworzenie warunków
zamieszkania konkurencyjnych – w stosunku do obszaru sąsiednich gmin – o równie
atrakcyjnym sąsiedztwie obszarów naturalnych, a lepszej dostępności do usług.
Na koniec 2019 roku w gminie Ustrzyki Dolne zameldowanych było 17 234 osób,
w tym 51% kobiet. Poniższe tabele przedstawiają bardziej szczegółowe dane.
Zameldowania osób na pobyt stały w Gminie USTRZYKI DOLNE w 2019 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

111

20

147

198

RAZEM: 476
Wymeldowania z pobytu stałego z Gminy USTRZYKI DOLNE w 2019 roku
Liczba osób wymeldowanych

Liczba osób zmarłych

161

182

RAZEM: 343
Stan ludności – porównanie lat 2017 - 2019

Rok

Liczba ludności na 31.12.
zameldowanych w gminie
Ustrzyki Dolne
pobyt
pobyt stały
czasowy

Urodzenia
dzieci, które są
zameldowane
w gminie
Ustrzyki Dolne

Zgony osób
ostatnio
zameldowanych
w gminie Ustrzyki
Dolne

2017

17529

380

150

165

2018

17395

379

146

164
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2019

17234

416

147

182

Statystyka ludności wg płci na koniec 2019 roku
Wiek
0-2
3
4-5
6
7
8-12
13-15
16-17
18
19-65
19-60
> 65
> 60
ogółem

Mężczyzn
229
71
166
87
76
477
280
165
73
5745
0
1078
0
8447

Kobiet
209
91
164
93
86
450
254
97
97
0
5017
0
2167
8787

Ogółem
438
162
330
180
162
927
534
324
170
5745
5017
1078
2167
17234

Statystyka ludności wg płci na koniec 2019 roku (pobyt czasowy)
Wiek
0-2
3
4-5
6
7
8-12
13-15
16-17
18
19-65
19-60
> 65
> 60
ogółem

Mężczyzn
3
2
5
1
3
9
8
14
3
144
0
20
0
212

Kobiet
7
2
4
1
4
12
9
7
8
0
127
0
23
204

Ogółem
10
4
9
2
7
21
17
21
11
144
127
20
23
416
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Statystyka ludności wg płci na koniec 2019 roku (pobyt stały i pobyt czasowy)
Wiek
0-2
3
4-5
6
7
8-12
13-15
16-17
18
19-65
19-60
> 65
> 60
ogółem

Mężczyzn
232
73
171
88
79
486
288
179
76
5889
0
1098
0
8659

Kobiet
216
93
168
94
90
462
263
166
105
0
5144
0
2190
8991

Ogółem
448
166
339
182
169
948
551
345
181
5889
5144
1098
2190
17650
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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

Gmina Ustrzyki Dolne

17 498

17 396

17 368

Gmina Sanok

17 865

17 913

18 020

Gmina Lesko

11 467

11 439

11 341

Liczba ludności
20 000
15 000
10 000
5 000
2016 rok
Gmina Ustrzyki Dolne

2017 rok

2018 rok

Gmina Sanok

Gmina Lesko

Do porównania wybrano następujące wskaźniki:
1. Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą
Liczba osób prowadzących działalność
gospodarczą
Gmina Ustrzyki Dolne
Gmina Sanok
Gmina Lesko

2017 rok

2018 rok

2019 rok

1 243
800
924

1 267
823
958

1 346
890
994
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Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą
1 600
1 400
1 200
1 000

800
600
400
200
0
2017 rok
Gmina Ustrzyki Dolne

2018 rok
Gmina Sanok

2019 rok
Gmina Lesko

Dla zobrazowania sytuacji gospodarczej ww. gmin poddano analizie miernik
liczby osób prowadzących działalność gospodarczą w latach 2017-2019, 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 wzrosła do 1.267, natomiast na koniec 2019 roku ich liczba wzrosła – do
1.346 podmiotów. Zasadną rekomendacją na przyszłość będzie wzmocnienie działań
edukacyjnych i promocyjnych zachęcających do zakładania własnych działalności
gospodarczych przez mieszkańców.

11
RAPORT O STANIE GMINY

WWW.USTRZYKI-DOLNE.PL

2. Liczba osób bezrobotnych

Liczba osób bezrobotnych
1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0
2014 rok

2015 rok

2016 rok

Gmina Ustrzyki Dolne

2017 rok
Gmina Sanok

2018 rok

2019 rok

Gmina Lesko

W latach 2014-2019 odnotowano spadkową tendencję liczby osób
bezrobotnych z terenu naszej gminy. Na tle innych gmin, w branej pod uwagę grupie
porównawczej, gmina Ustrzyki Dolne osiągnęła najwyższe wartości. Warto również
zwrócić uwagę, że nie we wszystkich gminach w grupie porównawczej następował w
ostatnich latach spadek bezrobocia, mimo ogólnej tendencji w kraju. Z kolei
w Ustrzykach Dolnych z roku na rok następuje zmniejszenie liczby osób bez pracy.
3. Dochody z udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych z PIT

Udziały w PIT
12000 000

10000 000
8000 000
6000 000
4000 000
2000 000
2017 rok
Gmina Ustrzyki Dolne

2018 rok
Gmina Sanok

2019 rok
Gmina Lesko

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
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przez mieszkańców z tytułu zatrudnienia. W 2019 roku do budżetu gminy Ustrzyki
Dolne wpłynęło 10.862.019 zł, tj. o 1.039.000 zł więcej niż w roku 2018. W roku 2018
udziały w PIT w gminie Ustrzyki Dolne wyniosły 9.822.000 zł. Na tle grupy
porównawczej widać wyraźnie, iż największe dochody uzyskuje z tego tytułu gmina
Ustrzyki Dolne.
4. Wydatki na tle grupy analizowanych miast

Wydatki gmin 2017-2019
120000 000
100000 000
80000 000
60000 000
40000 000
20000 000
2017 rok
Gmina Ustrzyki Dolne

2018 rok
Gmina Sanok

2019 rok
Gmina Lesko

Z powyższego porównania wynika, iż wydatki w budżecie Ustrzyki Dolne w 2019
r. były najwyższe w analizowanej grupie. Miało na to wpływ pozyskane środków
przeznaczonych na dofinansowanie zadań gminy w łącznej wysokości 12.120.000
złotych. Uzyskane dochody w trakcie roku przełożyły się na możliwość realizacji wielu
inwestycji gminnych dotyczących głównie: poprawy stanu dróg, instalacje systemów
energii odnawialnej w gospodarstwach domowych, przebudowę budynków gminnych
(była szkoła w Krościenku, była szkoła w Równi, zakupiony budynek od Orange),
wykonanie kanalizacji, przebudowa stadionu sportowego czy wyposażenie świetlic
wiejskich.
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5. Wydatki na inwestycje w grupie analizowanych miast

Wydatki inwestycyjne w gminach 2018-2019
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Rok 2019 był dla gminy Ustrzyki Dolne rokiem rekordowych w historii wydatków
na inwestycje. Kwota jaka została przeznaczona na zadania inwestycyjne wyniosła
21.332.193,16 zł, co stanowi 21,56% wydatków ogółem. Realizacja działań była
możliwa dzięki skuteczności w aplikowaniu o środki z UE, z budżetu państwa oraz
z funduszy celowych. W grupie porównawczej Ustrzyki Dolne przeznaczyły o ok. 6,7
miliona złotych więcej na inwestycje niż gmina Sanok oraz o ok. 10 milionów więcej
niż gmina Lesko. To pokazuje priorytety obrane przez władze miasta, które każdą
wolną kwotę przeznaczają w pierwszej kolejności na zabezpieczenie realizacji nowych
działań inwestycyjnych.
Najważniejsze zadania inwestycyjne na które udało się pozyskać
dofinasowanie zewnętrzne to następujące zadania:
1. środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie realizacji
inwestycji jednostek sektora finansów publicznych – z Funduszu Dróg
Samorządowych (dz.600), dotyczące zadania pn. „Rozwój dostępności
komunikacyjnej miasta Ustrzyki Dolne – przebudowa ulicy Jagiellońskiej”
w wysokości 306.665,00 zł,
2. środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie realizacji
inwestycji jednostek sektora finansów publicznych – z Funduszu Dróg
Samorządowych (dz.600), dotyczące zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej
nr 119214R i 119213R w Ustrzykach Dolnych” w wysokości 578.404,00 zł,
3. środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie realizacji
inwestycji jednostek sektora finansów publicznych – z Funduszu Dróg
Samorządowych (dz.600), dotyczące zadania pn. „Podniesienie atrakcyjności
gospodarczej i inwestycyjnej gminy Ustrzyki Dolne poprzez przebudowę i budowę
dróg w m-ci Ustjanowa Górna” w wysokości 1.464.968,00 zł,
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4. środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie realizacji
inwestycji jednostek sektora finansów publicznych – z Funduszu Dróg
Samorządowych (dz.600), dotyczące zadania pn. „Zwiększenie dostępności do
centrów miejskich na terenie gminy Ustrzyki Dolne – budowa i przebudowa drogi
gminnej nr 118333R w m-ci Stańkowa” w wysokości 675.823,00 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. „Budowa systemu
zaopatrywania w wodę w m-ci Ropienka” w wysokości 1.320.898,00 zł (refundacja
wydatków z lat ubiegłych),
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 265.668,10 zł,
7. 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 898.857,32
zł,
8. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł
na realizację projektu pn. „Wsparcie energetyki rozproszonej w Gminach
Bieszczadzkich
poprzez
instalację
systemów
energii
odnawialnej
w gospodarstwach domowych OZE” w wysokości 1.883.590,49 zł,
9. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł
na realizację projektu pn. „Przebudowa budynku szkoły i zmiana sposobu
użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi
w Krościenku” w wysokości 1.533.517,22 zł (dotacja z Banku Gospodarstwa
Krajowego),
10. 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” (dz.754) w wysokości
618.521,60zł,
11. 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” (dz.900) w wysokości
501.905,74 zł,
12. środki z dotacji celowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości
500.000,00 zł z przeznaczeniem realizację zadania pn. „Budowa kompleksu
lekkoatletycznego w Ustrzykach Dolnych - wariant 400 m – treningowy”.
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6. Wydatki na Budżet Obywatelski
Gmina Ustrzyki Dolne w 2015 roku wprowadziła inicjatywę Budżetu
Obywatelskiego. Pierwsze projekty zostały zrealizowane w 2016 roku. W roku 2019
realizowane były zadania z IV edycji Budżetu Obywatelskiego w gminie Ustrzyki Dolne.
W dniu 8 czerwca 2018 r. Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych na wniosek
Burmistrza Ustrzyk Dolnych zdecydował o ustanowieniu Budżetu Obywatelskiego na
2019 rok. Na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok przeznaczona
została kwota w łącznej wysokości 200.000 zł. Zgłoszone zadania musiały spełnić
warunek dotyczący ich wartość tj. wartość jednego zadania nie mogła być mniejsza
jak 50.000 zł i nie mogła przekroczyć 100.000 zł.
W ustalonym terminie do dnia 31 lipca 2018 r. zostało złożonych 7 wniosków
dotyczących Budżetu Obywatelskiego.
1. Park aktywnej rekreacji przy ul. Łukasiewicza w Ustrzykach Dolnych,
2. Wykonanie chodnika na cmentarzu komunalnym w Nowosielcach Kozickich,
3. Zaprojektowanie i budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w terenie
szkoły w Hoszowie,
4. Budowa obiektu sportowo rekreacyjnego we wsi Równia,
5. Kompleks boisk sportowych Bandrów Narodowy – Jałowe,
6. Budowa miejsca rekreacji i aktywnego wypoczynku (wraz z wyposażeniem
i chodnikami) w Łodynie,
7. Remont garażu i pomieszczeń socjalnych OSP Krościenko (budynek szkoły).
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:
1. Zadanie nr 4 Budowa obiektu sportowo rekreacyjnego we wsi Równia z liczbą głosów 1.876,
2. Zadanie nr 1 Park aktywnej rekreacji przy ul. Łukasiewicza w Ustrzykach
Dolnych - z liczbą głosów 1.594,
Zwycięskie zadania zostały uwzględnione w budżecie Gminy Ustrzyki na rok 2019
i w całości zrealizowane. Realizacja zadań wybranych przez mieszkańców w ramach
budżetu obywatelskiego na 2019 rok wyniosła:
1. Budowa obiektu sportowo rekreacyjnego we wsi Równia – 99.037,50 zł
2. Park aktywnej rekreacji przy ul. Łukasiewicza w Ustrzykach Dolnych 94.814,63 zł.
W roku 2019 realizowane było w gminie Ustrzyki Dolne również zadanie
z III edycji Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego. W dniu 8 czerwca 2018 r.
Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych na wniosek Burmistrza Ustrzyk Dolnych
zdecydowała o ustanowieniu Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok
oraz określiła sposób zgłaszania projektów i zasady wyboru projektów do realizacji
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w ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego, poprzez konsultacje społeczne.
Na zadania w ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok
przeznaczona została kwota w wysokości 25.000 zł.
W ustalonym terminie do dnia 14 września 2018 r. złożono 5 wniosków dotyczące
Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 tj.:
Zadanie Nr 1 - Kursy językowe dla młodzieży – hiszpański, francuski, włoski, angielski
Zadanie Nr 2 - Młodzieżowe maratony filmowe
Zadanie Nr 3 - AED w praktyce – bezpieczeństwo najważniejsze – wyposażenie szkół
w AED
Zadanie Nr 4 - Wykonanie siłowni zewnętrznej w Ropience
Zadanie Nr 5 - Samoobsługowe stacje napraw dla rowerów
Komisja dokonała analizy zgłoszonych zadań pod względem wymogów określonych
w uchwale Nr XLIX/618/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 9 lipca 2018r.
w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Ustrzyki Dolne konsultacji społecznych
w sprawie Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu gminy
Ustrzyki Dolne na 2019r.
Komisja odrzuciła następujący wniosek: Zadanie Nr 3 - AED w praktyce –
bezpieczeństwo najważniejsze – wyposażenie szkół w AED, z uwagi na niezgodność
z celem określonym w w/w uchwale Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych proponowane zadanie dotyczy infrastruktury szkół.
Komisja ds. Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego po przeprowadzonej weryfikacji
złożonych wniosków dopuściła do głosowania następujące wnioski:
Zadanie Nr 1 - Kursy językowe dla młodzieży – hiszpański, francuski, włoski, angielski,
Zadanie Nr 2 - Młodzieżowe maratony filmowe,
Zadanie Nr 4 - Wykonanie siłowni zewnętrznej w Ropience,
Zadanie Nr 5 - Samoobsługowe stacje napraw dla rowerów.
O wyborze zadań do realizacji w drodze bezpośredniego głosowania – zdecydowali
mieszkańcy. Zwyciężyło zadanie z największą liczbą oddanych głosów nr 5
Samoobsługowe stacje napraw dla rowerów, które zostało zrealizowane w 2019
roku na kwotę 23.702,10 zł.
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7. Wskaźnik zadłużenia
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Wykres obrazuje wielkość wskaźnika zadłużenia Gminy Ustrzyki Dolne
w analizowanych latach 2016-2019. Tendencja wzrostu zadłużenia w roku 2019
dotyczy Gminy Ustrzyki Dolne oraz Gminy Sanok. Wzrost zadłużenia w roku 2019 r.
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 np. dotacji z Unii Europejskiej,
dotacji z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych czy dotacji z funduszy
celowych które wymagają wkładu własnego. Na koniec 2019 roku zadłużenie gminy
Ustrzyki Dolne wyniosło 21.884.100,00 zł, co stanowi 23,60 % w stosunku do
wykonanych dochodów ogółem. W stosunku do roku ubiegłego zadłużenie gminy
wzrosło o kwotę 6.600.184 zł, w roku 2018 zadłużenie gminy Ustrzyki Dolne na koniec
roku wynosiło 15.283.916 zł (tj.18,76 % w stosunku do wykonanych dochodów
ogółem). Wzrost zadłużenia na koniec 2019 roku związany jest z koniecznością
zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finasowanie na realizację zadań
finansowanych ze środków europejskich pn.:
1. SOS - ratunek - centrum szkoleniowe organizowania i prowadzenia
transgranicznych akcji ratunkowych w kwocie 1.500.000,00 zł,
2. Wsparcie energetyki rozproszonej w Gminach Bieszczadzkich poprzez
instalację systemów energii odnawialnej w gospodarstwach domowych (OZE)
w kwocie 500.000,00 zł.
Wydatki na realizację w/w zadań zostały poniesione w roku 2019, natomiast ich
dofinansowanie wpłynie na rachunek budżet dopiero po ich rozliczeniu przez instytucję
zarządzającą tj. w 2020 roku. Raty kredytu na wyprzedzające finansowanie spłacane
będą z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków
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europejskich, w terminach i kwotach okresowych płatności, realizowanych nie później
niż do końca 2020 roku
III.

Informacje inwestycyjne i finansowe
3.1 Wykonanie budżetu Gminy Ustrzyki Dolne

Budżet Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2019 został uchwalony przez Radę Miejską
w Ustrzykach Dolnych 3 stycznia 2019 roku uchwałą Nr V/47/19. Po stronie dochodów
zaplanowano kwotę 87.700.000,00 zł, po stronie wydatków kwotę 95.000.000,00 zł,
ustalając tym samym deficyt w wysokości 7.300.000,00 zł. Budżet gminy na
przestrzeni 2019 roku zmienił się w stosunku do planowanego w uchwale budżetowej
w sposób następujący:
- planowane dochody budżetu zwiększyły się o kwotę 9.621.453,07 zł,
- planowane wydatki budżetu zwiększyły się o kwotę 11.621.453,07 zł,
- zwiększył się planowany deficyt roku 2019 o kwotę 2.000.000,00 zł.
Na planowaną kwotę dochodów budżetu 97.321.453,07 zł, zrealizowano kwotę w
wysokości 92.736.784,63 zł, co stanowi 95 % planu rocznego. Realizacja wydatków
w roku 2019 przebiegała zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
w sprawie budżetu gminy. Z ogólnej kwoty planowanych wydatków 106.621.453,07 zł
zrealizowano 98.954.418,68 zł, co stanowi 93 % planu rocznego.
BUDŻET W LATACH 2017 -2018
WYKONANIE BUDŻETU GMINY
DOCHODY
Dochody bieżące
Dochody majątkowe, w tym:
ze sprzedaży majątku
WYDATKI
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
WYNIK (deficyt)
Dochody bieżące - Wydatki bieżące

2017 rok
72 483 398,95
68 546 045,29
3 937 353,66
838 452,18
77 760 132,29
63 326 975,59
14 433 156,70
5 276 733,34
5 219 069,70

2018 rok
81 478 569,32
74 118 790,66
7 359 778,66
1 211 890,30
88 738 781,47
68 300 191,21
20 438 590,26
7 260 212,15
5 818 599,45

2019 rok
92 736 784,63
81 047 968,27
11 688 816,36
694 780,08
98 954 418,68
77 622 225,52
21 332 193,16
6 217 634,05
3 425 742,75

Planowany deficyt budżetu za 2019 rok wynosił 9.300.000,00 zł, natomiast
faktycznie na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 6.216.634,05 zł, co jest wynikiem m.in.
niewykonania w całości planowanych wydatków inwestycyjnych oraz oszczędnym
wydatkowaniem środków przeznaczonych na zadania bieżące. Na koniec 2019 r.
w budżecie pozostają wolne środki w wysokości 3.053.825,04 zł;
Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Ustrzyki Dolne
w 2019 r.
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Najwyższa pozycje w budżecie gminy w roku 2019 stanowiły dochody z tytułu
dotacji i środków na cele bieżące w wysokości 25.999.012,58 zł tj. 28% dochodów
ogółem. Drugą pod względem wielkości pozycje w strukturze dochodów stanowiły
subwencje w łącznej wysokości 24.994.072,00 tj. 27% dochodów ogółem. Podatki
i opłaty lokalne w strukturze dochodów gminy w 2019 roku wyniosły 14.642.595,33 zł
tj. 15,8%. Kolejne pod względem wielkości źródła dochodów budżetu to:
- dotacje oraz środki na inwestycję w wysokości 10.896.472,97 zł (11,7% budżetu),
- dochody z tytułu udziału w PIT w wysokości 10.760.295,00 zł (11,6% budżetu).
Najniższą grupę dochodów stanowią:
- dochody pozostałe, które wynoszą 4.428.516,58 zł tj. 4,8% dochodów ogółem,
- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 694.780,08 zł, tj. 0,7% dochodów
ogółem,
- dochody z tytułu udziału w CIT w wysokości 321.040,09 zł tj. 0,3% dochodów
ogółem.
Struktura wydatków budżetu gminy Ustrzyki Dolne wg działów klasyfikacji
budżetowej w rok 2019 przedstawiała się w sposób następujący:
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Oświata i wychowanie
Rodzina
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Administracja publiczna
Pomoc społeczna
Gospodarka mieszkaniowa
Transport i łączność
Kultura fizyczna
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.
Edukacyjna opieka wychowawcza
Wytwarzanie i zaopatryw w energię elekt, gaz, wodę
Turystyka
Obsługa długu publicznego
Rolnictwo i łowiectwo
0chrona zdrowia
Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.
Działalność usługowa
Leśnictwo
Handel
Rybołówstwo i rybactwo
Informatyka
Obrona narodowa

Oświata i wychowanie
Rodzina
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Administracja publiczna
Pomoc społeczna
Gospodarka mieszkaniowa
Transport i łączność
Kultura fizyczna
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Edukacyjna opieka wychowawcza
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elekt, gaz, wodę
Turystyka

24 658 783,63
21 575 843,35
11 601 946,62
7 714 550,69
6 726 033,63
6 285 772,84
5 902 498,77
3 749 480,55
3 454 331,03
3 365 027,14
1 037 805,67
814 966,22
429 427,62

21
RAPORT O STANIE GMINY

WWW.USTRZYKI-DOLNE.PL

24,9
21,8
11,7
7,8
6,8
6,4
6,0
3,8
3,5
3,4
1,0
0,8
0,4

Obsługa długu publicznego
Rolnictwo i łowiectwo
0chrona zdrowia
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa
Działalność usługowa
Leśnictwo
Handel
Rybołówstwo i rybactwo
Informatyka
Obrona narodowa

381 481,92
373 405,32
321 676,75
207 025,42
206 093,04
100 117,63
34 544,46
10 000,00
2 478,45
1 127,93

Budżet gminy Ustrzyki Dolne po stronie wydatkowej został wykonany
w wysokości 98.954.418,68 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 28.301.876,98 zł tj. 28,6%
wydatków ogółem. Dla porównania w roku 2018 wydatki w działach Pomoc społeczna
i Rodzina wyniosły łącznie 24.687.926,35 zł, co stanowiło 28% budżetu. Następną
znaczącą pozycje w budżecie zajmują wydatki na zadania oświatowe, które w 2019
roku wyniosły łącznie 25.696.589,30 zł, tj. 26% budżetu. Dla porównania 2018 r.
wydatki oświatowe wyniosły 23.089.300,24 zł, tj. 26% budżetu. Wydatki na pomoc
społeczną i rodzinę oraz wydatki oświatowe stanowią w 2019 roku łącznie 54,6%
wszystkich wydatków budżetu. Pozostałe 45,4% wydatków realizowanych było w 19
działach klasyfikacji budżetowej. Trzecia co do wielkości pozycja wydatków,
stanowiąca 11,7% budżetu dotyczy zadań związanych z gospodarka komunalną
i ochroną środowiska. Obsługa długu stanowi zaledwie 0,4% wydatków ogółem, tj.
381.481,92 zł.
Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 21.332.193,16 zł tj. 21,6%
wydatków ogółem. Dla porównania wydatki inwestycyjne w roku 2018 wyniosły
20.438.590,26 i stanowiły 23 % wydatków ogółem.
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0,4
0,4
0,3
0,2
0,2
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0

3.2 Wykonanie wydatków inwestycyjnych
A. Sieci wodociągowe:
•

Budowa ujęcia wody w m-ci Krościenko

PLAN: 153 000,00 zł
Umowę z Wykonawcą na realizację zadania pn.: „Budowa ujęcia wody w m-ci
Krościenko – Etap I” – wykonanie ujęcia wody podziemnej – studni S-1 na działce
342/5 pod potrzeby zaopatrzenia w wodę m-ci Krościenko podpisano 1 kwietnia
2019 r. Zakres rzeczowy obejmował wiercenie otworu poszukiwawczego, wiercenie
otworu ∅225 oraz wykonanie pompowań i badań wody. Roboty budowlane
zakończono w czerwcu 2019 r., koszty poniesione na zadaniu to 121 044,30 zł.
Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy warunków socjalno-bytowych
mieszkańców.
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B. Drogi i chodniki:
• Przebudowa drogi gminnej nr 119214R i 119213R w m-ci Ustrzyki Dolne

•
PLAN: 1 264 404,00 zł
Inwestycja pn. „Przebudowa drogi gm. 119214R i 119213R w m-ci Ustrzyki Dolne”
dofinansowana została z Funduszu Dróg Samorządowych. Polegała na przebudowie
ul. Ignacego Łukasiewicza oraz ul. Strwiążyk. Wzdłuż ul. Strwiążyk wykonano nowy
chodnik długości 503 m. Wykonano również nową nawierzchnię asfaltową na odcinku
długości 618 m. Przy budynku Biedronka powstało nowe aktywne przejście dla
pieszych oraz wykonano nowe oświetlenie drogi. Przebudowa ul. Ignacego
Łukasiewicza polegała na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku 326 m
drogi oraz nowej nawierzchni asfaltowej na miejscach parkingowych oraz przed
garażami. Prace rozpoczęto 18.03.2019 r., zakończono 30.08.2019 r. Na zadaniu
poniesiono wydatki w kwocie 1 262 815,67 zł.
.
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• Przebudowa drogi gminnej nr ewid. działki 2173 w m-ci Ustrzyki Dolne
PLAN: 40 000,00 zł
Inwestycja pn. „Przebudowa drogi gminnej nr ewid. działki 2173 w m-ci Ustrzyki Dolne”
polegała na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku 100 m i szerokości 3
m. Wykonano również nowe warstwy konstrukcyjne. Prace rozpoczęto 06.06.2019 r.,
zakończono 06.09.2019 r. Koszt całej inwestycji wyniósł 39 323,10 zł.
• Przebudowa drogi gminnej, ul. Zielona w m-ci Ustrzyki Dolne

PLAN: 175 600,00 zł
Inwestycja pn. „Przebudowa drogi gminnej ulica Zielona w m-ci Ustrzyki Dolne”
polegała na rozebraniu starej nawierzchni z tzw. "Trylinki" na długości 160 m
i szerokości 3 m. Rozebrano również elementy krawędziowe i stary zdewastowany
chodnik na długości 160 m. Powstały nowe warstwy konstrukcyjne i nawierzchnia
asfaltowa na długości 50 m oraz nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na długości
110 m i szerokości 3 m. Prace rozpoczęto 12.08.2019 r., zakończono 30.10.2019 r.
Koszt zadania to 175 251,20 zł.
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• Przebudowa drogi gminnej Jałowe Hoszów o nr ewid. działki 407

PLAN: 150 000,00 zł
Inwestycja pn. „Przebudowa drogi gminnej Jałowe – Hoszów o nr ewid. działki 407”
polegała na wykonaniu przepustu średnicy 50 cm na długości 12 m, nowej nawierzchni
asfaltowej długości 120 m i szerokości 5 m oraz nowych warstw konstrukcyjnych.
Prace rozpoczęto 08.07.2019 r., zakończono 03.09.2019 r. Na zadaniu w roku 2019
poniesiono koszty w wysokości 149 913,63 zł.
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•

Przebudowa drogi gminnej o nr ewid. działki 386 w m-ci Nowosielce Kozickie
od km 0+330 do 0+530

PLAN: 148 400,00 zł
Inwestycja pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej o nr ewid. działki 386
w m-ci Nowosielce Kozickie od km 0+330 do 0+530” polegała na wykonaniu
nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych szerokości 3,5 m i długości 200 m
oraz nowych warstw konstrukcyjnych na tym odcinku. Przebudowany został również
przepust pod drogą. Oczyszczono istniejący rów odwadniający na odcinku 260 m.
Prace rozpoczęto 02.09.2019 r., zakończono 20.11.2019 r. Koszt całej inwestycji
wyniósł 148 387,20 zł.
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• Przebudowa drogi gminnej w Trzciańcu wraz z chodnikiem

PLAN: 40 000,00 zł
Inwestycja pn. „Przebudowa drogi gminnej Trzcianiec wraz z chodnikiem” polegała
na wykonaniu schodów terenowych, regulacji studzienki ściekowej oraz wykonaniu
nawierzchni chodnika na długości 100 m i szerokości 1,50 m. Prace rozpoczęto
20.06.2019 r., zakończono 23.10.2019 r. Koszt zadania to 40 000,00 zł.
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• Przebudowa drogi gminnej 119402R w km 0+000 do km 0+470 w miejscowości
Teleśnica Oszwarowa
PLAN: 170 461,12 zł
Inwestycja pn. „Przebudowa drogi gminnej 119 402R w km 0+000 do km 0+470
w miejscowości Teleśnica Oszwarowa” została dofinansowana z rezerwy celowej
budżetu państwa będącej w dyspozycji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
I Administracji. Na odcinku 470 m wykonano nową podbudowę tłuczniową grubości 20
cm, warstwę wiążącą grubości 4 cm i ścieralną grubości 4 cm. Dosypano obustronne
pobocza z tłucznia kamiennego. Prace rozpoczęto 21.05.2019 r., zakończono
29.06.2019 r. Koszt całej inwestycji wyniósł 169 961,40 zł.
• Przebudowa drogi gminnej nr ewid. działki 140 w m-ci Ustjanowa Dolna

PLAN: 50 000,00 zł
Inwestycja pn. „Przebudowa drogi gminnej nr ewid. działki 140 w m-ci Ustjanowa
Dolna” polegała na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej na długości 100 m
i szerokości 3 m drogi. Dosypano obustronne pobocza. Roboty rozpoczęto 14.10.2019
r., zakończono 15.11.2019 r. Na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 49 692,00 zł.
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• Zwiększenie dostępności do centrów miejskich na terenie Gminy Ustrzyki Dolne
– budowa i przebudowa drogi gminnej nr 118333R w miejscowości Stańkowa

PLAN: 875 823,00 zł
Inwestycja pn. „Zwiększenie dostępności do centrów miejskich na terenie Gminy
Ustrzyki Dolne – budowa i przebudowa drogi gminnej nr 118333R w miejscowości
Stańkowa” jest dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych. Przebudowa
na istniejącym odcinku drogi polega na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej
szerokości 4,5-5,0 m, konstrukcji drogi oraz przebudowie przepustów pod drogą
i zjazdów. Odmulono również przydrożne rowy. Budowa nowego odcinka drogi polega
na zmianie przebiegu starej drogi tj. wykonanie wszystkich elementów od podstaw.
Prace rozpoczęły w roku 2019 i ciągle trwają. Planuje się zakończenie robót do dnia
30 czerwca 2020 r. Koszty poniesione w 2019 r. to 148 387,20 zł.
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•

Poprawa przejezdności na drodze gminnej nr ewid. działki 24 i 47 w m-ci Brzegi
Dolne

PLAN: 60 000,00 zł
Inwestycja pn. „Poprawa przejezdności na drodze gminnej nr ewid. działki 24 i 47
w m-ci Brzegi Dolne” polegała na wykonaniu nowej nawierzchni tłuczniowej o długości
150 m i szerokości 5 m. Wykonano również sączki odwadniające na długości 120 m.
Prace rozpoczęto 27.05.2019 r., zakończono 14.06.2019 r. Koszt zadania to 59 896,08
zł.
• Przebudowa drogi gminnej na odcinku od ul. Jagiellońskiej do połączenia
z ul. Rzeczną na długości 150,16 m w Ustrzykach Dolnych w km 0+345,00 0+495,16

PLAN: 656 664,00 zł
Inwestycja pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Ustrzyki Dolne przebudowa ulicy Jagiellońskiej” dofinansowana została z Funduszu Dróg
Samorządowych. Inwestycja polegała na wyregulowaniu przebiegu przedmiotowej
drogi poprzez wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych drogi oraz wykonaniu nowej
nawierzchni asfaltowej na długości 150,16 m. Przebudowane zostały również
urządzenia energetyczne i teletechniczne kolidujące z drogą. Powstała prawostronna
zatoka postojowa oraz przebudowano prawostronny chodnik. Przewidziano również
nową organizację ruchu. Prace rozpoczęto 20.03.2019 r., zakończono 20.11.2019 r.
Koszt zadania to 613 331,89 zł.
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•

Przebudowa drogi dz. nr ewid. 2123 w km 0+000- 0+100 w Ustrzykach
Dolnych

PLAN: 77 189,88 zł
Inwestycja pn. „Przebudowa drogi dz. nr ewid. 2123 w km 0+000 - 0+100 w Ustrzykach
Dolnych” została dofinansowana z rezerwy celowej budżetu państwa będącej
w dyspozycji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wykonana została
nowa podbudowa oraz nawierzchnia asfaltowa na odcinku długości 100 m i szerokości
3,50 m. Wyregulowano 11 istniejących studzienek kanalizacji sanitarnej. Prace
rozpoczęto 03.10.2019 r., zakończono 08.11.2019 r. Na zadaniu poniesiono wydatki
w kwocie 77 189,88 zł.
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• Podniesienie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej gminy Ustrzyki Dolne
poprzez przebudowę i budowę dróg w m-ci Ustjanowa Górna

PLAN: 2 064 968,00 zł
W ramach zadania pn. “Podniesienie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej gminy
Ustrzyki Dolne poprzez przebudowę i budowę dróg w m-ci Ustjanowa Górna” w roku
2019 zakończono budowę kanalizacji deszczowej w drodze gminnej publicznej
nr 119259R. Jeszcze tego samego roku podpisano umowę na przebudowę trzech
odcinków dróg publicznych tj. 119212R, 119259R oraz 142844R prowadzących do
tras narciarskich w m. Ustjanowa Górna. Realizacja przewiduje wykonanie nowych
warstw konstrukcyjnych drogi, nawierzchni asfaltowej i prawostronnego chodnika wraz
z oświetleniem drogowym.
Zadanie realizowane jest z Funduszu Dróg Samorządowych. Zakończenie inwestycji
planowane jest do dnia 30.06.2020r. Na zadaniu w roku 2019 poniesiono wydatki
w kwocie 1 247 066,37 zł.
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C. Przebudowa budynku szkoły i zmiana sposobu użytkowania na budynek
mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi w Krościenku

PLAN: 2 519 600,00 zł
Umowę z Wykonawcą podpisano we wrześniu 2018 roku. Przebudowę istniejącej
szkoły zakończono we wrześniu 2019 roku. W budynku powstały 22 mieszkania
socjalne o podwyższonym standardzie: jedno, dwu i trzypokojowe z aneksami
kuchennymi lub wydzielonymi pomieszczeniami kuchni oraz łazienki. Łączna
powierzchnia mieszkań to 1 183,93 m2. Trzy mieszkania na parterze budynku zostały
przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Dzięki wybudowaniu pochylni
niepełnosprawni mogą w bezpieczny sposób dostać się do swoich mieszkań.
W ramach tego zadania przy budynku powstał również plac zabaw oraz nowe parkingi
i dojazdy.
Na inwestycję Gmina Ustrzyki Dolne zabezpieczyła łącznie kwotę 3,5 mln zł, w tej
kwocie znajdowało się dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego
w wysokości 1,5 mln zł. W roku 2019 na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie
2 519 150,63 zł.
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D. SOS – ratunek – centrum szkoleniowe organizowania i prowadzenia
transgranicznych akcji ratunkowych

PLAN: 2 823 932,88 zł
W m-ci Równia powstał profesjonalny ośrodek szkoleniowy służący do prowadzenia
i organizowania transgranicznych akcji ratunkowych. Na parterze budynku
zlokalizowane są sale ćwiczeń przystosowane do przeprowadzania symulacji akcji
ratunkowych, w których będą szkoleni m. in. nowi pracownicy GOPR. Na parterze
znajduje się również pokój pomocy poszkodowanym, w którym będą oni mogli uzyskać
pierwszą pomoc oraz opiekę psychologa. Na kondygnacji pierwszego piętra
zlokalizowane są 3 sale wykładowe wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny
oraz pokój do regeneracji ratowników po zakończonej akcji ratowniczej wyposażony
w wannę z hydromasażem.
Budynek dawnej szkoły podstawowej w Równi 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 składająca się z pokoi z łazienkami. W ramach nadbudowy obiektu
wykonano również łącznik między budynkami na drugiej kondygnacji. Cały budynek
został dostosowany do nowych wymogów cieplnych oraz jest dostępny na każdym
poziomie dla osób z ograniczoną zdolnością poruszania się, również dla osób na
wózkach inwalidzkich.
Budynek dawnej szkoły podstawowej w Równi był nieużytkowany przez ponad 20 lat.
Dzięki realizacji inwestycji obiekt zyskał nowy wygląd, został docieplony oraz
rozbudowany.
Umowę na wykonanie zadania „Przebudowa rozbudowa i nadbudowa Szkoły
Podstawowej w Równi wraz ze zmianą sposobu użytkowania na ośrodek szkoleniowy
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oraz budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe w m-ci Równia, gm.
Ustrzyki Dolne” podpisano dnia 24.05.2019 r. z Wykonawcą wyłonionym w przetargu
nieograniczonym. Zadanie współfinansowane było ze środków programu
nr PLBU.03.02.00-18-0508/17-00 „SOS – na ratunek – centrum szkoleniowe dla
organizowania i prowadzenia transgranicznych akcji ratunkowych. Zadanie zostało
zakończone i rozliczone zgodnie z umową i aneksem w grudniu 2019 r. Koszty
realizacji zadania poniesione w 2019 r. to 2 693 961,62 zł.
E. Dzienny Dom „Senior +”
Bieszczadzkiego Seniora”

oraz

Dzienny

Dom

Pomocy

„Akademia

PLAN: 789 453,83 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 dnia 26 września
2019 r. z Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym. Był to już trzeci
przetarg ogłoszony na to zadanie, w dwóch pierwszych postępowaniach nie wpłynęły
żadne oferty. Zakończenie robót budowlanych planowane jest zgodnie z umową
i aneksem dnia 31.01.2020 r.
W zakupionym budynku powstaje prawdziwe centrum senioralne, utworzone będą
Dzienny Dom "Senior+" oraz Dzienny Dom Pomocy „Akademia Bieszczadzkiego
Seniora”. Obie powstałe instytucje będą zlokalizowane na dwóch piętrach jednego
skrzydła budynku, a ich otwarcie nastąpi w pierwszym kwartale 2020 r. Obie instytucje
będą miejscem przeznaczonym dla seniorów z naszej gminy. Znajdą tam oni
pomieszczenia do rehabilitacji, wspólnego spędzania czasu czy innych aktywności.
Wydatki poniesione na zadaniu w roku 2019 to 254 581,32 zł.
F. Sieci kanalizacyjne:
• Program strategiczny "Błękitny San" - uporządkowanie gospodarki ściekowej
w aglomeracji Ustrzyki Dolne (kanalizacja sanitarna przy ul. Działkowej
i ul. Gombrowicza)
PLAN: 913 603,00 zł
W październiku 2019 r. zakończono realizację zadania pn: Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w m-ci Ustrzyki Dolne - etap II, w ramach projektu pn. Program strategiczny
"Błękitny San" - uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ustrzyki Dolne
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
36
RAPORT O STANIE GMINY

WWW.USTRZYKI-DOLNE.PL

W ramach kolejnego etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej wykonano przy
ul. Działkowej odcinek o długości 617,81 m, natomiast przy ul. Gombrowicza 409,90
m. Głównym celem programu jest wzrost poziomu i warunków życia mieszkańców
gminy poprzez rozwój gospodarki ściekowej oraz poprawę stanu środowiska
naturalnego.
Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową, a wybudowane obiekty we wrześniu
oraz październiku 2019 r. zostały oddane do użytku. Koszt robót budowlanych wyniósł
742,864,13 zł, wartość dotacji unijnej to 537 566,49 zł.
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G. Oświetlenia drogowe:
W 2019 roku w Gminie Ustrzyki Dolne wykonano 75 nowych stanowisk
oświetleniowych za łączna kwotę ok. 370 000,00 zł. Kolejne odcinki oświetlenia
drogowego wybudowano w wielu miejscowościach gminnych: Równia, Jureczkowa,
Hoszowczyk, Daszówka, Brzegi Dolne, Wojtkówka (Chwaniów), Brelików, Moczary,
Łodyna, Serednica, Dźwiniacz Dolny, Łobozew Dolny, Łobozew Górny, Ustjanowa
Dolna, Krościenko-Stebnik, Zawadka oraz w Ustrzykach Dolnych przy ulicach:
Strwiążyk, W. Pola i Bieszczadzka. Część zadań została sfinansowana w ramach
Funduszu Sołeckiego.
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H. Otwarte Strefy Aktywności w m-ci Hoszów oraz w Ustrzykach Dolnych
ul. Naftowa

PLAN: 191 000,00 zł
W ramach rządowego programu Ministra Sportu i Turystyki w Gminie Ustrzyki Dolne
powstały kolejne dwie Otwarte Strefy Aktywności (OSA). Pierwsza z nich znajduje się
przy ulicy Naftowej w Ustrzykach Dolnych, druga – za szkołą w m-ci Hoszów. OSA to
ogólnodostępne plenerowe miejsce sportu, rekreacji i wypoczynku, w skład którego
wchodzą: siłownia plenerowa (6 urządzeń), sprawnościowy plac zabaw dla dzieci
(3 urządzenia) oraz strefa relaksu i gier. Tworzenie ogólnodostępnych placów zabaw
oraz siłowni zewnętrznych ma na celu przyczynić się do propagowania zdrowego trybu
życia, tworzenia miejsca spotkań, wypoczynku i integracji lokalnej społeczności.
Koszt budowy Otwartej Strefy Aktywności w Ustrzykach Dolnych wyniósł 90 105,00 zł,
natomiast w Hoszowie 98 600,00 zł. Na w/w zadania Gmina Ustrzyki Dolne uzyskała
dofinansowanie w wysokości 50% wartości inwestycji z Ministerstwa Sportu i Turystyki
ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Część kosztów zadania w m-ci
Hoszów pokryto z Funduszu Sołeckiego. Umowę z Wykonawcą podpisano 27.08.2019
r., zadanie zostało zrealizowane w październiku 2019 r.
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I. Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Ustrzykach Dolnych wariant 400 m
– treningowy - w trakcie realizacji

PLAN: 1 010 000,00 zł
Umowę na realizację zadania podpisano 8 kwietnia 2019 r., zakończenie robót
planowane jest 31 lipca 2020 r. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
• 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, jednostronna.
• Rzutnię do pchnięcia kulą z sektorem rzutów z nawierzchnią z mączki ceglanej
• Skocznię do skoku wzwyż
Inwestycja ta przyczyni 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.
Dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach
Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej wynosi 50% całkowitej wartości
wydatków. W roku 2019 na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 1 009 200,13 zł.
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J. Budowa świetlicy wiejskiej w Dźwiniaczu Dolnym – II etap

PLAN: 250 000,00 zł
W wyniku pożaru w 2016 roku całkowicie została zniszczona świetlica wiejska
w m-ci Dźwiniacz Dolny. Gmina Ustrzyki Dolne wychodząc naprzeciw życia
kulturowego lokalnej społeczności rozpoczęła w 2018 roku budowę nowej świetlicy
wiejskiej. Prace przygotowawcze rozpoczęto w 2017 roku poprzez przygotowanie
dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia na budowę nowego budynku. Ze
względu na duże koszty inwestycji i ograniczone możliwości finansowe gminy
postanowiono podzielić budowę na etapy.
W 2019 roku wykonano II etap budowy świetlicy, który obejmował zakończenie stanu
surowego zamkniętego, tj. wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem oraz montaż
stolarki zewnętrznej. Obiekt został wykonany w technologii murowanej z dachem
dźwigarowym pokrytym blachą trapezowa.
Na wykonanie II etapu Gmina poniosła koszty w wysokości 244 583,77 zł.
Uruchomienie w pełni wykończonego obiektu wyposażonego w instalacje służące
ochronie środowiska oraz niezbędny osprzęt Gmina Ustrzyki Dolne planuje na rok
2022.
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K. Budowa garażu dla OSP Łodyna – stan surowy zamknięty

PLAN: 278 500,00 zł
Wykonawca zadania został wyłoniony w grudniu 2018 r. w przetargu nieograniczonym.
Umowę na wykonanie zadania podpisano 31 stycznia 2019 r. Zakres rzeczowy
zamówienia obejmował budowę stanu surowego zamkniętego garażu dla OSP Łodyna
tj.: roboty ziemne, fundamenty, izolacje, podłoża, konstrukcję parteru, konstrukcję
dachu wraz z pokryciem oraz stolarkę okienną i drzwiową. Obiekt w przyszłości
przyczyni się do poprawy skuteczności prowadzenia akcji gaśniczych przez OSP
Łodyna.
Wydatki poniesione w 2019 r. na realizacji zadania to 232 849,00 zł.
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L. Budowa zbiornika p.poż. w m-ci Dźwiniacz Dolny

PLAN: 70 000,00 zł
Przedmiotem inwestycji było wykonanie zbiornika przeciwpożarowego
o pojemności użytkowej V=50 m3 niezbędnego do sprawnego przeprowadzenia akcji
gaśniczej w przypadku powstania pożaru i stanowiącego punkt poboru wody dla
jednostek straży pożarnej. Wybudowany zbiornik pełni funkcję uzupełniającego źródła
wody dla jednostki osadniczej Dźwiniacz Dolny. W zbiorniku gromadzona jest woda
wyłącznie do celów gaśniczych. Zadanie zakończono w grudniu 2019 r., koszt robót
budowlanych oraz zakupu zbiornika wyniósł 57 219,60 zł.
M. Budowa kanalizacji sanitarnej od studni S44 do S63 przy ul. Dwernickiego
PLAN: 111 900,00 zł
To kolejna inwestycja mająca na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie
Ustrzyki Dolne. Umowę z Wykonawcą na realizację zadania podpisano w dniu 22
sierpnia 2019 r. Zakres rzeczowy zadania obejmował kanał ∅200 od studni S44 do
S63, kanał ∅160 – 4 przyłącza do granicy posesji, 14 szt. studni kanalizacyjnych oraz
roboty towarzyszące.
Zadanie zostało odebrane protokołem odbioru końcowego z dnia 12 września 2019 r.,
koszt całej inwestycji to 110 085,00 zł.
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3.3 Realizacja budżetu obywatelskiego
• Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego we wsi Równia
PLAN: 99 262,00 zł
Celem zadania było stworzenie miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu,
przyczyni się to do integracji mieszkańców, podniesie atrakcyjność turystyczną
m-ci Równia oraz ułatwi prowadzenie zdrowego stylu życia. W ramach tego wykonano
boisko do piłki nożnej, boisko do piłki siatkowej, siłownię zewnętrzną, doposażono plac
zabaw oraz wykonano plac utwardzony umożliwiający postój pojazdów
samochodowych.
Na realizację zadania we wrześniu 2019 r. ogłoszono przetarg nieograniczony,
w którym nie została złożona żadna oferta. Po rozpoznaniach cenowych wśród
Wykonawców branżowych konieczne było dostosowanie zakresu rzeczowego do
kwoty przeznaczonej na realizację zadania. Po akceptacji zmienionego zakresu
zadania przez wnioskodawcę w październiku podpisano umowy na realizację
z wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty cenowe. Zadanie zostało
zrealizowane zgodnie z umowami w listopadzie 2019 r. Koszt realizacji zadania to
99 037,50 zł
• Park aktywnej rekreacji przy ul. Łukasiewicza
PLAN: 94 924,00 zł
W ramach drugiego zadania zrealizowanego z Budżetu Obywatelskiego przy
ul. Łukasiewicza w Ustrzykach Dolnych urządzono teren zieleni, zamontowano ławki
parkowe oraz kosze na śmieci, wykonano alejki parkowe, plac zabaw oraz prowadzące
do niego schody terenowe. Inwestycja ta znacznie podniosła walory estetyczne
ul. Łukasiewicza. Dzięki nasadzeniom stworzono atrakcyjne miejsce do spacerów
i odpoczynku, a nowy plac zabaw jest rozrywką dla najmłodszych mieszkańców
osiedla.
Na realizację zadania ogłoszono 2 przetargi nieograniczone w czerwcu oraz w lipcu.
Oba postępowania unieważniono, gdyż złożone oferty przewyższały prawie
dwukrotnie kwotę jaka była przeznaczona na to zadanie. Po rozpoznaniach cenowych
z wykonawcami branżowymi w październiku 2019 r. podpisano umowy na realizację
zadania w zakresie możliwym do wykonania w określonej kwocie przeznaczonej
na zadanie. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umowami, prace zakończono
w grudniu 2019 r. Koszt realizacji zadania wyniósł 94 812,63 zł.
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• Samoobsługowe stacje napraw dla rowerów
PLAN: 25 000,00 zł
W ramach III edycji Młodzieżowego Budżetu
Obywatelskiego na terenie Gminy Ustrzyki Dolne zostało
zamontowane 5 samoobsługowych stacji naprawy
rowerów. Stacje wyposażone są w następujący zestaw
narzędzi:
•
wkrętak krzyżowy
•
wkrętak płaski
•
wkrętak TORX T25
•
klucz nastawny
•
klucz płaski 8×10 mm
•
klucz płaski 13×15 mm
•
zestaw imbusów w rękojeści
•
łyżki do opon
•
pompkę z adapterem na wszystkie zawory
Posiadają także specjalny uchwyt umożliwiający
zawieszenie roweru na czas naprawy.
Koszt inwestycji to 23 702,10 zł.
IV.

Informacje o stanie mienia komunalnego

Zasoby mieszkaniowe i użytkowe przekazane w zarządzanie Zarządowi
Gospodarki Mieszkaniowej obejmują ogółem 74 budynki, w których znajduje się
łącznie 734 lokale mieszkalne (tj. lokale mieszkalne komunalne, socjalne,
własnościowe) i 66 lokali użytkowych w tym 10 garaży. Powierzchnia użytkowa
wszystkich lokali mieszkalnych wynosi łącznie 30242,64m2, w tym stanowiące
własność gminy 12657,40m2 oraz własność osób prywatnych 17585,24m2. Całość
zasobów mieszkaniowych stanowiących własność i współwłasność gminy obrazują
dołączone tabele nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7.
Tabela nr 1 przedstawia zasoby mieszkaniowe i użytkowe gminy z podziałem
na budynki powstałe w latach przed I wojną światową do roku 1949, wybudowane w
latach 1950 – 1959, kolejne wybudowane w latach 1960 – 1970 oraz pozostałe
wybudowane po 1970 roku. W każdej kategorii wykazanych nieruchomości
budynkowych wyodrębniono podgrupy tj. wszystkie budynki z podziałem na lokale
mieszkalne komunalne, mieszkalne socjalne oraz budynki, w których znajdują się
Wspólnoty Mieszkaniowe z podziałem na lokale stanowiące współwłasność gminy
oraz własność osób prywatnych.
Tabela nr 2 przedstawia zasoby mieszkaniowe stanowiące własność
i współwłasność gminy we wszystkich budynkach. W tej tabeli wykazano także liczbę
budynków, którymi zarządza jednostka Gminy i inne jednostki, w tym osoby fizyczne.

45
RAPORT O STANIE GMINY

WWW.USTRZYKI-DOLNE.PL

Ponadto w tabeli tej wyodrębnione zostały budynki, w których znajdują się lokale
mieszkalne o statusie socjalne z podziałem na miasto i wieś.
Tabela nr 3 przedstawia nieruchomości stanowiące 100% własność gminy Ustrzyki
położone na terenie miasta Ustrzyki Dolne.
Tabela nr 4 zawiera wykaz budynków stanowiących 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 15 budynkach, w tym w 10 budynkach mieszkalno – użytkowych, a w pięciu
budynkach z funkcją użytkową bez mieszkalnej. Ogółem w zasobach gminnych
znajduje się 10 garaży i 56 lokali użytkowych, w tym 4 lokali użytkowych do wynajęcia,
aktualnie pustostany.
W roku 2019 w zarządzanie został przekazany budynek socjalny w miejscowości
Krościenko. Budynek ten został gruntownie zmodernizowany wraz ze zmianą funkcji
użytkowania z budynku byłej szkoły na budynek mieszkalny. Jest to budynek
o wysokim standardzie wykończenia wyposażony w instalację wodno – kanalizacyjną,
instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody. W budynku tym znajduje się 22 lokale
socjalne w tym trzy lokale przystosowane dla osób niepełnosprawnych, o średniej
powierzchni użytkowej około 53m2. W roku 2019 został również przekazany
Zarządowi Gospodarki Mieszkaniowej w miejscowości Wojtkówka budynek po byłym
gimnazjum, w którym obecnie wynajmowane są lokale użytkowe. Jednak budynki,
które stanowią 100% własność Gminy w większości są budynkami starymi
wymagającymi angażowania znacznych środków finansowych, które są niezbędne do
utrzymania tych zasobów w prawidłowym stanie technicznie zgodnie z przepisami
prawa budowlanego w złym stanie technicznym w tych budynkach jest stolarka
okienna, która sukcesywnie jest wymieniana, także znajdujące się lokale mieszkalne
wymagają gruntowych remontów. Każde dodatkowe pozyskane środki finansowe
wykorzystywane są do podniesienia standardu budynków i znajdujących się w nich
lokali mieszkalnych, między innymi poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
termomodernizację, wymianę instalacji elektrycznych, wodnych, kanalizacyjnych.
Dużym problemem są lokale socjalne, w których występują trudne warunki
zamieszkiwania, między innymi z powodu wspólnych łazienek z uwagi na układ
instalacji wodno – kanalizacyjnych w budynkach. 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
i prace remontowo – budowlane. Na bieżąco w zależności od występujących potrzeb
usuwane są awarie pionów wodnych, kanalizacyjnych, jak również instalacji
elektrycznych i urządzeń.

46
RAPORT O STANIE GMINY

WWW.USTRZYKI-DOLNE.PL

Tabela nr 1 – Zasoby mieszkaniowe i użytkowe Gminy Ustrzyki Dolne

L.p.

1

2

Ilość
budynków

Ilość
lokali –
ogółem

Pow.
użytkowa

Wybudowane przed II wojną światową do
1949

31

181

7891,28

- lokale mieszkalne komunalne

19

76

3703,82

- lokale mieszkalne socjalne

8

44

1358,07

- lokale użytkowe

10

35

1374,87

Wspólnoty Mieszkaniowe, w tym:

8

49

2583,00

- współwłasność Gminy (lokale komunalne)

8

23

1128,48

- lokale wykupione

8

26

1454,52

Wybudowane w latach: 1950 – 1959

11

136

6255,00

- lokale mieszkalne komunalne

3

9

1317,93

- lokale mieszkalne socjalne

1

1

55,13

- lokale użytkowe

1

6

291,68

Wspólnoty Mieszkaniowe, w tym:

8

126

5514,61

- współwłasność Gminy

8

25

924,35

- lokale wykupione

8

101

4590,26

Wybudowane w latach: 1960 – 1970

7

130

4096,32

- lokale mieszkalne komunalne

4

4

157,68

0,00

0,00

0,00

- lokale użytkowe

2

6

171,33

Wspólnoty Mieszkaniowe, w tym:

2

120

4461,25

- współwłasność Gminy

2

18

693,94

- lokale wykupione

2

102

3767,31

Wybudowane w latach: 1971 – 2010

25

358

13431,46

- lokale mieszkalne komunalne

8

48

3650,51

- lokale mieszkalne socjalne

3

43

1720,32

Lata budowy/rodzaj lokalu

- lokale mieszkalne socjalne
3

4

47
RAPORT O STANIE GMINY

WWW.USTRZYKI-DOLNE.PL

- lokale użytkowe

3

14

258,08

Wspólnoty Mieszkaniowe, w tym:

17

270

9857,06

- współwłasność Gminy

17

61

2054,51

- lokale wykupione

17

206

7802,55

Tabela nr 2 – Zasoby mieszkaniowe stanowiące własność i współwłasność Gminy
Ustrzyki Dolne

1

2

Stan na
31.12.2019

Wyszczególnienie

L.p.

Liczba budynków – ogółem w tym:

74

- stanowiących własność Gminy ( bez WM)

39

- stanowiących współwłasność Gminy (budynki z WM)

35

Liczba lokali mieszkalnych komunalnych i socjalnych oraz
własnościowych w tym:

734

- stanowiące własność Gminy

350

- stanowiące własność osób prywatnych

384

Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych – ogółem
3

w tym:

30242,64

- stanowiące własność Gminy

12657,40

- stanowiące własność osób prywatnych

17585,24

Liczba budynków administrowanych przez:
- Jednostki Gminy

44

- Inne jednostki, w tym osoby fizyczne

30

Liczba lokali socjalnych – ogółem w tym:

88

Lokale socjalne – miasto

29

Lokale socjalne – wieś

59

4
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5
6

Powierzchnia lokali socjalnych – ogółem w tym:

3242,56

Powierzchnia użytkowa lokali socjalnych - miasto

969,24

Powierzchnia użytkowa lokali socjalnych – wieś

2273,32

Liczba Wspólnot Mieszkaniowych powstałych w budynkach
komunalnych
Liczba Wspólnot Mieszkaniowych powstałych w innych budynkach
niż komunalnych

29
6
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Tabela nr 3 – Wykaz budynków stanowiących 100% własność Gminy – miasto
Ilość lokali
L.p. Adres budynku – miasto Ustrzyki Dolne/ulice 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

NADGÓRNA 51

1

65,16

7

NAFTOWA 10

7

299,42

8

RYNEK 3

5

254,73

9

RYNEK 9

7

410,52

10

RYNEK 16

3

200,64

11

SIKORSKIEGO 11

6

323,36

12

WOJSKA POLSKIEGO 2

4

172,33

13

29-GO LISTOPADA 14

8

195,59

14

29-GO LISTOPADA 16

5

210,08

15

29-GO LISTOPADA 36

8

389,31

16

29-GO LISTOPADA 40

6

260,33

17

RYNEK 4A

1

19,60

18

DWERNICKIEGO 2

3

146,55

19

FABRYCZNA 14

6

271,90

20

PRZEMYSŁOWA 16

21

791,68
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21

FABRYCZNA 27

22

817,33

22

DWORCOWA 10

8

150,53

23

RYNEK14

10

287,01

24

RYNEK 17

7

393,96

165

6812,69

OGÓŁEM
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Tabela nr 4 – Wykaz budynków stanowiących 100% własność Gminy – wieś
Ilość lokali Pow. użytkowa

L.p.

Adres budynku

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 66

2

44,20

15

ROPIENKA 20

4

127,13

75

2938,16

OGÓŁEM

Tabela nr 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
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4

29-GO LISTOPADA 14

7

182,25

5

29-GO LISTOPADA 16

4

155,34

6

29-GO LISTOPADA 40

6

260,33

7

DWERNICKIEGO 2

1

55,13

8

1-GO MAJA 27

1

13,64

29

969,24

OGÓŁEM

Tabela nr 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

59

2273,32

OGÓŁEM

Tabela nr 7 – Wykaz budynków z lokalami socjalnymi
L.p.

Adres budynku

Ilość lokali

Pow.
użytkowa

1

BEŁSKA 1

2

66,01

2

KRÓTKA 3

2

97,88

KORCZAKA 7

1

15,61

KORCZAKA 7 – GARAŻE

2

37,50

4

RYNEK 3

1

110,00

5

RYNEK 9

2

138,16

3
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6

RYNEK 16

1

98,00

7

29-GO LISTOPADA 14

1

13,70

8

RYNEK 4A

1

19,60

1-GO MAJA 27

1

58,81

1-GO MAJA 27 – GARAŻE

8

100,96

10

ROPIENKA 20

4

127,13

11

DWORCOWA 10

8

150,53

12

RYNEK 14

10

287,01

13

RYNEK 17

7

393,96

14

1-GO MAJA 16

6

291,68

15

1-GO MAJA 18

2

45,20

16

WOJTKÓWKA 66

2

44,20

OGÓŁEM lokale użytkowe + garaże

61

2095,94

w tym garaże:

10

138,46

9

Wykaz robót za rok 2019
Adres
budynku

Wykonane zadania

Planowane
rezultaty

1

Rynek 3

Sprzątanie strychu z
zalegających rzeczy i wywóz ich
na sortownię.

Poprawa
bezpieczeństwa
w zakresie ppoż

2019

Własne

2

Kapitalny remont klatki
Podniesienie
schodowej i korytarza: wykonanie
standardu
podwieszanych sufitów,
nieruchomości.
szpachlowanie i malowanie
Dbałość o stan
Rynek 16
ścian, wykonanie ścianki
techniczny.
działowej, montaż drzwi
Poprawa estetyki
wewnętrznych – 2 szt (piwnica,
Poprawa
strych). Malowanie schodów
bezpieczeństwa
drewnianych i układanie płytek na

2019

Własne

Lp.

Termin
Sposób
realizacji finansowania
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korytarzu.
Wykonanie kompletnej instalacji
elektrycznej na klatce schodowej
korytarza.
Naprawa rynien dachowych.

3

Remont klatki schodowej na
parterze budynku i korytarzy na
I i II piętrze - malowanie ścian
i układanie okładzin PCV. Montaż
drzwi wewnętrznych
Podniesienie
przeszklonych, oddzielających
standardu
część handlową od biurowej
nieruchomości.
(korytarz na parterze).
Dbałość o stan
Rynek 14 Regeneracja i malowanie drzwi
techniczny.
wejściowych na I i II piętro.
Poprawa estetyki
Wykonanie wentylacji w lokalu
Poprawa
użytkowym na parterze.
bezpieczeństwa
Malowanie korytarza
i pomieszczenia użytkowego na
I piętrze.
Wykonanie nowej pokrywy włazu
zejścia do piwnicy budynku.

2019

Własne

4

Bandrów
40

Poprawa
bezpieczeństwa
Poprawa
wydajności
w zaopatrzeniu
w wodę bieżącą

2019

Własne

5

Remont sanitariatów wspólnych
w budynku – demontaż
Podniesienie
nieczynnej części instalacji
standardu lokali
wodno – kanalizacyjnej, montaż
socjalnych
muszli klozetowych, częściowa
w budynku
wymiana kanalizacji.
Usprawnienie
Modernizacja oświetlenia
drożności
Trzcianiec
w sanitariatach i ciągach
instalacji
24
komunikacyjnych.
zasilających
Porządkowanie przedmiotowych
budynek.
pomieszczeń i pomieszczenia po
Oszczędność
byłej kotłowni.
energii
Montaż drzwi wejściowych do
elektrycznej
lokalu socjalnego nr 5 - rozbiórka Poprawa estetyki
starej kuchni węglowej i montaż

2019

Własne

Naprawa i montaż pionu
zasilającego budynek w energię
elektryczną, którego zniszczenie
spowodowało podczas wichury
drzewo. Wykonanie przepychu
pod drogą powiatową w celu
zasilenia budynku w wodę
z wodociągu.
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nowej w lokalu socjalnym nr 5.

Brzegi
Dolne 43

Rozbiórka ściany działowej
murowanej dzieląca kuchnie
i łazienkę w lokalu mieszkalnym
komunalnym. Częściowa
Podniesienie
wymiana podłogi drewnianej.
standardu lokalu.
Wykonanie nowej ściany
Poprawa stanu
działowej, wykonanie wentylacji
technicznego
w pomieszczeniu łazienki.
Utwardzenie placu pod komórki
dla lokatorów i montaż komórek.

2019

Własne

7

Ropienka
20

Remont sanitariatów w
przychodni lekarskiej. Wymiana
pionów kanalizacyjnych.
Malowanie pomieszczeń,
układanie wykładzin PCV oraz
montaż armatury.

Przywrócenie
użyteczności
lokalu

2019

Własne

8

Fabryczna
18

Naprawa rynien dachowych.
Wywóz z terenu posesji gruzu
budowlanego.

Poprawa estetyki
i zabezpieczenia
ścian komórek

2019

Własne

9

Naftowa 4

Naprawa rynien dachowych.

Poprawa
bezpieczeństwa

2019

Własne

2019

Własne

2019

Własne

2019

Własne

6

Liskowate Remont dwóch lokali socjalnych,
19
malowanie ścian, podłóg. Montaż
10
odstraszaczy na ptaki w oknach
budynku.

11

Naftowa
22

29-go
12 Listopada
36

Odkopanie dwóch ścian w
budynku. Wykonanie izolacji
pionowej. Wykonanie drenażu.
Wymiana części kanalizacji,
zasypanie. Wykonanie
kompleksowe remontu cokołu
przedmiotowych ścian.
Wykonanie okuć dekarskich.
Ułożenie kostki brukowej.
Wykonanie nowej wylewki
betonowej na korytarzu na
parterze budynku i ułożenie
płytek ceramicznych.
Adaptacja byłych sanitariatów
zewnętrznych na pojemnik
odpadów komunalnych.

Przywrócenie
stanu
technicznego
lokali.
Ochrona elewacji

Likwidacja
zagrzybienia
budynku.
Poprawa stanu
technicznego.
Poprawa
bezpieczeństwa.
Poprawa
estetyki.

Poprawa estetyki

56
RAPORT O STANIE GMINY

WWW.USTRZYKI-DOLNE.PL

Wykonanie bramy metalowej
oddzielającej teren między
komórkami lokatorskimi
i pojemnikami na odpady.

Sikorskieg
o 11

Montaż ław kominiarskich.
Wykonanie zadaszenia na
pojemniki odpadów
komunalnych.

Umożliwienie
dojścia do
kominów,
warunki BHP
poprawa
bezpieczeństwa.
Zabezpieczenie
wiat
śmietnikowych.

2019

Własne

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 w
pomieszczeniach hydroforniach:
Liskowate 19, Krościenko 198A.
Cykliczne czyszczenie pomp
w studni zbiorczej ścieków.

Poprawa estetyki
i dbałość o
nieruchomości
budynkowe
i posesje wokół
nich.
Usprawnianie
działania i
drożności
wszystkich
instalacji
zasilających
budynki.
Dbałość o stan
techniczny
nieruchomości

2019

Własne

Remont zejścia do piwnicy
budynku. Rozbiórka i murowanie
muru oporowego przy schodach.
Poprawa
Montaż drzwi wejściowych – 2
bezpieczeństwa.
szt. Układanie płytek na
Poprawa stanu
15 1- Maja 27
korytarzach i sanitariatach
technicznego
wspólnych. Modernizacja
budynku.
instalacji elektrycznej
Poprawa estetyki
w piwnicach.
Naprawa rynien dachowych.

2019

Własne

13

14
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Stan mienia jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Ustrzyki Dolne na dzień
31 grudnia 2019 roku

Lp.

DANE

STAN MIENIA KOMUNALNEGO
wynikający z:

RZECZOWO (ha)

FINANSOWO (zł)

Własności praw majątkowych: poz. 1.,
poz. 2.
1.

Grunty komunalne

1289

39 491 602

a)

pozostające w zasobie

1208

37 201 602

b)

przekazane w trwały zarząd

9

270 000

c)

będące w użytkowaniu wieczystym

72

2 0200 000
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Lp.

ZMIANY NA STANIE MIENIA w okresie
1 roku (w stosunku do 31.12.2019)

STAN MIENIA KOMUNALNEGO
wynikający z:

RZECZOWO (ha)

FINANSOWO (zł)

+ 2,14
- 1,17
- 7,09

+ 1 184 653,00
- 193 051,00
- 350 000,00

(ubyło w wyniku wykupu
przez użytkowników) 8
lokali

- 186.389,39

Własności praw majątkowych: poz. 1.,
poz. 2.
1.
a)
b)
c)

Grunty:
nabyte do zasobu mienia komunalnego
zbyte
zbycie prawa użytkowania wieczystego

2.

Budynki i budowle

a)

lokale mieszkalne

Lp.

DZIERŻAWA GRUNTÓW Z PRZEZNACZENIEM POD:

TEREN

POWIERZCHNIA

WARTOŚĆ

1.

Usługowo-handlowe gastronomiczne

1,269

271 753

2.
3.

Pod wyciągi narciarskie
Garaże

24,04
0,2040

28 939
67 605

4.

Dzierżawa rolna

105,8015

46 616,00
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Informacja o użyczeniu gruntów przez Gminę Ustrzyki Dolne od innych podmiotów:
• Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pionierska” w Ustrzykach Dolnych – obręb Ustrzyki
Dolne, część dz. nr. 563 o pow. 620m2, część dz. nr 547/1 o pow. 34m2 –
z przeznaczeniem na cele budowlane, tj. przebudowę istniejącego ciągu
jezdnego i pieszego. Umowa zawarta na czas określony 10-u lat do 20 listopada
2027r.
• Spółdzielnia Mieszkaniowa „Drzewiarz” w Ustrzykach Dolnych – obręb Ustrzyki
Dolne, część dz. nr. 602/8 o pow. 195m2, część dz. nr. 602/9 o pow. 330m2,
część dz. nr 602/18 o pow. 42m2 – z przeznaczeniem na cele budowlane,
tj. przebudowę istniejącego ciągu pieszego. Umowa zawarta na czas określony
10-u lat do 20 listopada 2027r.
• Wspólnota Mieszkaniowa „Cis”, ul. Piastowska 40 w Ustrzykach Dolnych – obręb
Ustrzyki Dolne, część dz. nr. 561/2 o pow. 270m2– z przeznaczeniem na cele
budowlane, tj. przebudowę istniejącego ciągu pieszego. Umowa zawarta na czas
określony 10-u lat do 20 listopada 2027r.
• Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Jagiellońskiej 48 – obręb Ustrzyki Dolne,
część dz. nr. 561/1 o pow. 320m2 – z przeznaczeniem na cele budowlane,
tj. przebudowę istniejącego ciągu j pieszego. Umowa zawarta na czas określony
10-u lat do 20 listopada 2027r.
• Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. Z o. o. z siedzibą w Ustrzykach
Dolnych, ul. Przemysłowa 2R – obręb Ustrzyki Dolne, działka nr 602/19 o pow.
52m2 -związana z przebudową ciągów komunikacyjnych. Umowa zawarta
na czas nieokreślony.
• Spółdzielnia Mieszkaniowa „Drzewiarz” w Ustrzykach Dolnych – obręb Ustrzyki
Dolne, działka nr. 607/3 o pow. 55m2, działka nr. 609/3 o pow. 105m2 -związana
z przebudową ciągów komunikacyjnych. Umowa zawarta na czas nieokreślony.
• Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pionierska” w Ustrzykach Dolnych – obręb Ustrzyki
Dolne, część dz. nr. 2776, o pow. 17m2 – z przeznaczeniem na cele związane
z urządzeniem drogi oraz niezbędnej infrastruktury. Umowa zawarta na czas
nieokreślony
• Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pionierska” w Ustrzykach Dolnych – obręb Ustrzyki
Dolne, działka nr. 285/1 o pow. 650m2 oraz część dz. nr. 2775 o pow. 500m2 –
z przeznaczeniem na cele związane z urządzeniem drogi oraz niezbędnej
infrastruktury. Umowa zawarta na czas nieokreślony
• Polskie Koleje Państwowe S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 62 –
obręb Ustrzyki Dolne, część dz. nr. 1751/10 o pow. 20m2 – przeznaczona jako
droga dla pojazdów po uprzednim remoncie wykonanym przez Gminę Ustrzyki
Dolne. Umowa zawarta na czas nieokreślony.
• Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne - obręb Ustjanowa Górna, udostępnienie terenu
na poprowadzenie trasy wyczynowej narciarstwa biegowego o długości 5km,
oraz narciarskiego szlaku turystyczno-rekreacyjnego o długości 10 km w celu
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uprawiania narciarstwa biegowego i turystyki narciarskiej, organizacji zawodów,
spacerów, wycieczek narciarskich i pieszych. Użyczenie gruntu zawarte na czas
nieokreślony.
Informacja o użyczeniu gruntów na rzecz innych podmiotów od Gminy Ustrzyki Dolne:
• Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – obręb Trzcianiec, działka
nr. 7/6, o pow. 125m2, działka nr 4/3 o pow. 4225m2, zabudowana budynkiem
hydroforni wraz z infrastrukturą przekazana na cele prowadzenia działalności
statutowej tj. zbiorowe zaopatrzenie ludności w wodę. Umowa zawarta na czas
nieokreślony.
• Ochotnicza Straż Pożarna w Stankowej – obręb Stańkowa, działka nr. 347 i 348,
o łącznej pow. 1848m2 – na prowadzenie działalności statutowej. Umowa
zawarta na czas nieokreślony.
• Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady”, Orelec 35, Uherce Mineralne –
obręb Ustjanowa Górna, cześć dz. nr. 213/2 o pow. 670m2 z przeznaczeniem
na siłownię zewnętrzną. Umowa zawarta na czas określony do 30 czerwca 2025r.
• Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady”, ul. Rynek 27/28 Ustrzyki Dolne,
– obręb Ustjanowa Górna, część dz. nr. 496, o pow. 4m2– na ustawienie tablicy
informacyjnej. Umowa zawarta na czas określony do 31 grudnia 2021r.
• Wspólnota Mieszkaniowa PCK w Ustrzykach Dolnych – obręb Ustrzyki Dolne,
część dz. nr. 238/28 o pow. 10m2 - z przeznaczeniem na usytuowanie
kontenerów na odpady komunalne. Umowa zawarta na czas nieokreślony.
Roczny dochód 120 zł.
• Wspólnota Mieszkaniowa Budynku PCK 54 w Ustrzykach Dolnych – obręb
Ustrzyki Dolne, część dz. nr. 238/28 o pow. 1000m2 – z przeznaczeniem
na poprawienie warunków zagospodarowanie nieruchomości przyległej. Umowa
zawarta na czas nieokreślony. Roczny dochód 123zł.
• Wspólnota Mieszkaniowa Budynku Gombrowicza 39 – obręb Ustrzyki Dolne,
część dz. nr. 556/35, o pow. 700m2 – z przeznaczeniem na cele budowy miejsc
postojowych. Umowa zawarta na czas nieokreślony.
• Wspólnota Mieszkaniowa Budynku Pionierska 6 – obręb Ustrzyki Dolne, część
dz. nr. 973/2 o pow. 200m2 – z przeznaczeniem na cele związane z infrastrukturą
drogową. Umowa zawarta na czas nieokreślony.
• Zespół Szkół Publicznych w Ropience – obręb Ropienka, część dz. nr. 492/12
o pow. 500m2, cześć dz. nr. 492/13 o pow. 700m2– z przeznaczeniem na cele
szkolne. Umowa zawarta na czas nieokreślony.
• Wspólnota Mieszkaniowa Szopena 6 – obręb Ustrzyki Dolne, część
dz. nr. 915/6 o pow. 760m2 – na budowę infrastruktury strefy wypoczynku.
Umowa zawarta na czas nieokreślony.
• Ustrzyckie Stowarzyszenie Kultury, ul. 29-go Listopada 31 Ustrzyki Dolne – obręb
Ustrzyki Dolne, część dz. nr. 1209/5 o pow. 650m2, część działki
nr. 1209/6 o pow. 20m2, część1209/7 o pow. 110m2 – z przeznaczeniem na cele
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•

•

•

•

•

•

•

•

związane z budową infrastruktury turystyczno- sportowo – rekreacyjnej. Umowa
zawarta na czas określony do 31 grudnia 2024r.
Klub Sportowy „Lotnik” w Ustjanowej Dolnej – obręb Ustjanowa Górna, działka
nr. 59, o pow. 4400m2 – na realizację zadań statutowych klubu. Umowa zawarta
na czas nieokreślony.
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. Z o.o. w Brzegach
Dolnych – obręb Ustrzyki Dolne, działka nr. 1437 o pow. 1979m2 – w celu
prowadzenia całodobowego parkingu. Umowa zawarta na czas nieokreślony.
Miejski Klub Sportowy Bieszczady w Ustrzykach Dolnych Sp. Z o.o. – obręb
Ustrzyki Dolne, działki nr. 1823, 1814, 1821, 1822, 1824 o łącznej pow. 62237
m2, wraz z obiektami stadionu sportowego – do prowadzenia działalności
statutowej. Umowa zawarta na czas nieokreślony.
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dźwiniacz Dolny- obręb Dźwiniacz Dolny, działka
nr 150/5 o pow. 4123m2 – na budowę świetlicy wiejskiej. Umowa zawarta
na czas nieokreślony.
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. Z o.o. w Brzegach
Dolnych – obręb Ustrzyki Dolne, działka nr. 1900/4 o pow. 70m2 – pod istniejącą
hydrofornię. Umowa zawarta na czas nieokreślony.
Stowarzyszenie Ogrodowe „Storczyk”, ul. Pionierska 13/37 w Ustrzykach
Dolnych – obręb Ustrzyki Dolne, część dz. nr. 732/3 o pow. 1900m2 –
z przeznaczeniem na parking samochodowy. Umowa zawarta na czas
nieokreślony.
Sołectwo Wojtkówka – obręb Wojtkówka, działka nr. 586 o pow. 4828m2 –
z przeznaczeniem na cele społeczności wiejskiej. Umowa zawarta na czas
nieokreślony.
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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V.

Informacja o realizacji polityk, programów, strategii
5.1

Strategia Rozwoju Gminy Ustrzyki Dolne na lata 2015-2025

Realizowany przez Gminę projekt pn. ,,Wsparcie energetyki rozproszonej
w Gminach Bieszczadzkich poprzez instalację systemów energii odnawialnej dla
gospodarstw domowych” w ramach RPO WP 2014-2020 wpisuje się w Strategię
Rozwoju Gminy, Działanie IV - Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł
energii. Energetyka jest sektorem silnie oddziałującym na środowisko naturalne
zarówno z racji korzystania z zasobów przyrodniczych, jak i z powodu negatywnego
wpływu procesów przetwarzania energii w przypadku energetyki konwencjonalnej na
otoczenie. Ograniczanie wpływu sektora energetycznego na otoczenie jest jednym
z priorytetów działań samorządu. Projekt realizowany jest w partnerstwie z czterema
gminami bieszczadzkimi tj. Czarna, Cisna, Olszanica, Solina. W ramach projektu
w Gminie Ustrzyki Dolne zostały zamontowane instalacje wpływające na poprawę
stanu środowiska naturalnego na terenie naszej gminy tj.: kolektory słoneczne, panele
fotowoltaiczne, gruntowe pompy ciepła i kotły na biomasę. Gmina Ustrzyki Dolne pełni
w tym projekcie rolę partnera wiodącego. Finansowy wkład do projektu wnieśli
mieszkańcy wszystkich gmina partnerskich. Realizacja projektu zakończyła się
rzeczowo w roku bieżącym. W efekcie na terenie Gminy Ustrzyki Dolne, na prywatnych
posesjach mieszkańców zainstalowano:
− 58 kolektorów słonecznych,
− 145 instalacji fotowoltaicznych,
− 44 kotłów na biomasę opalanych pelletem,
− 22 gruntowe pompy ciepła.

Wydatki Ogółem: PLN 14 315 318,10
Dofinansowanie: PLN 8 805 109,58
Budżet Gminy: PLN 0,00
Termin rozpoczęcia projektu: 21.03.2017 r.
Termin zakończenia realizacji zadania: 29.02.2020 r.
Strategia Rozwoju określa Działanie III – Budowa partnerstwa z wykorzystaniem
współpracy transgranicznej na rzecz zwiększania ruchu turystycznego, poprawa
dostępności terenów przygranicznych. Opis kierunku: Założeniem działania jest
kontynuacją inicjatyw w zakresie współpracy transgranicznej. Powinna ona mieć
wymiar zarówno infrastrukturalny jak i kulturalny. Powyższe działania wspierają
obopólny rozwój gospodarczy współpracujących jednostek oraz wpływają na poprawę
integracji społecznej mieszkańców.
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Projekt "SOS-ratunek – centrum szkoleniowe organizowania i prowadzenia
transgranicznych akcji ratunkowych” wpisuje się w powyższe działanie.
Projekt obejmuje współpracę w ramach Programu Transgranicznego Polska-BiałoruśUkraina 2014-2020. Liderem projektu jest 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.
Na terenie Gminy Ustrzyki Dolne w roku bieżącym zakończona została
inwestycja, dzięki której powstał profesjonalny ośrodek szkoleniowy pod nazwą SOS na ratunek. Ośrodek służy do prowadzenia i organizowania transgranicznych akcji
ratunkowych.
W obiekcie zlokalizowane są sale ćwiczeń przystosowane do przeprowadzania
symulacji akcji ratunkowych, w których będą szkoleni m. in. nowi pracownicy GOPR.
Na parterze budynku znajduje się pokój pomocy poszkodowanym, w którym będą oni
mogli uzyskać pierwszą pomoc oraz opiekę psychologa. Na kondygnacji pierwszego
piętra znajdują się trzy sale wykładowe wyposażone w nowoczesny sprzęt
multimedialny oraz pokój do hydroterapii i masarzu z wanną z hydromasażem
i zestawem aquavibron a także inny sprzęt potrzebny do rehabilitacji i fizykoterapii,
który będzie służył ratownikom do regeneracji organizmu po zakończonej akcji
ratunkowej.
Budynek dawnej szkoły podstawowej w Równi 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 składająca się z pokoju z łazienką, pomieszczenia do podnoszenia kondycji
fizycznej wyposażonego w sprzęt sportowy tj. min. atlas, steper, bieżnia, orbitrek oraz
przyrząd do masażu. 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.
Dzięki realizacji inwestycji obiekt zyskał nowy wygląd i charakter zagospodarowania.
W ośrodku swoja wiedzę i umiejętności będą poszerzać nie tylko pracownicy
służb mundurowych oraz ratowniczych z Polski i zza granicy, lecz również będą
odbywać się tam zajęcia dla dzieci, młodzieży i innych grup społecznych. Swoje
kwalifikacje podnosić tam będą również strażacy OSP z terenu Gminy Ustrzyki Dolne.
Dodatkowo, co jest szczególnie ważne w naszym bieszczadzkim górskim
regionie, pomoże on skoordynować działania jednostek ratowniczych z naszego
terenu oraz z Ukrainy. Obiekt ten jest miejscem do organizowania spotkań i szkoleń
tematycznych o bezpieczeństwie w górach w Polsce i na Ukrainie. Pozwoli to na
skrócenie czasu reakcji służb ratunkowych w niesieniu pomocy po wezwaniu
na ratunek poszkodowanym.
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Przed inwestycją:
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Po inwestycji:
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Planowane wydatki Ogółem: € 1 864 110,39
Kwota wsparcia Gminy Ustrzyki Dolne: € 666 729,90
Termin rozpoczęcia projektu: styczeń 2019 r.
Termin zakończenia realizacji zadania: 31.12.2020 r.
Kolejne w Strategii działanie - Działanie IV – Budowanie i upowszechnianie
społeczeństwa informacyjnego. Opis kierunku: Intensywny rozwój społeczeństwa
informacyjnego i rosnące zapotrzebowanie na wyższą jakość usług i produktów ICT
są przyczyną powszechnego stosowania komputerów w różnych dziedzinach życia.
Informatyka i telekomunikacja to branże istotne w perspektywie finansowej 2014-2020
z uwagi na potrzeby społeczeństwa i gospodarki związane z rozwojem cyfrowym.
Województwo Podkarpackie należy do regionów o wyróżniających się zasobach
potencjału
naukowo-badawczego
w
zakresie
technologii
informacyjnokomunikacyjnych. Dodatkowo znajduje się tu także siedziba największej firmy
informatycznej w skali kraju, która posiada statut dużej korporacji międzynarodowej
(ASSECO). Dlatego też jest to jedna z trzech kluczowych dziedzin, które będą mogły
liczyć na wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskiej. Realizując te założenia
strategiczne Gmina Ustrzyki Dolne przystąpiła do realizacji projektu: „Wifi4EU –
zapewnienie bezpłatnego Internetu w miejscach publicznych” Działanie:
Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych- Wifi4EU.
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WiFi4EU to program Komisji Europejskiej mający na celu wspieranie instalacji
najnowocześniejszego sprzętu Wi-Fi w centrach życia społeczności w całej Europie,
dla mieszkańców i gości. Dotyczy to parków, miejskich placów, budynków
użyteczności publicznej, bibliotek, centrów zdrowia, muzeów i innych przestrzeni
publicznych. UE sfinansuje sprzęt i koszty instalacji hotspotów Wi-Fi. Beneficjent
zapłaci za łączność (abonament internetowy) i utrzymanie sprzętu przez co najmniej 3
lata.
W roku 2019 na terenie gminy w wybranych 13 punktach zostały zamontowane
routery. Urządzenia znalazły się nie tylko w instytucjach użyteczności publicznej jak
Urząd Miejski, Hala Sportowa, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, Zespół
Basenów Delfin, Izba Regionalna, ale również w przestrzeni otwartej jak Dworzec,
Stadion Miejski, Rynek czy Park Pod Dębami. Projekt WiFi4EU jest realizowany
w sposób geograficznie zrównoważony, tak aby z bezprzewodowego Internetu mogli
korzystać turyści oraz mieszkańcy miast i wsi w całej Unii Europejskiej. Zgodnie
z założeniami Komisji Europejskiej w latach 2017 - 2019 program ma objąć do 8 tys.
miast i wsi.

Planowane wydatki Ogółem: € 120 milionów
Kwota wsparcia: € 15 tysięcy
Termin rozpoczęcia projektu: 18.12.2018 r.
Termin zakończenia realizacji zadania: 30.07.2020 r.
Sołectwo Ustjanowa Dolna zrealizowało projekt pn. „Budowa ogrodzenia oraz
remont boiska w Ustjanowej Dolnej” współfinansowany z Budżetu Województwa
Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 –
2020.
W ramach realizacji zadania powstało nowe ogrodzenie świetlicy wiejskiej, została
także odnowiona murawa boiska sportowego oraz zamontowane nowe bramki. Projekt
stanowił realizację Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Ustjanowa Dolna .
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Wydatki Ogółem: PLN 24 071,71
Dofinansowanie: PLN 10 000,00
Budżet Gminy: PLN 14 071,71
Termin rozpoczęcia projektu: 01.07.2019 r.
Termin zakończenia realizacji zadania: 31.10.2019 r.
Gmina Ustrzyki Dolne zrealizowała także projekt pn. Wyposażenie świetlicy
wiejskiej w miejscowości Ustjanowa Dolna na potrzeby tworzenia “Uniwersytetu
Samorządności”. W ramach przedmiotowego zadania zakupione zostało
wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ustjanowa Dolna.
Na liście planowanych zakupów znalazło się m.in. wyposażenie multimedialne,
wyposażenie kuchni oraz klimatyzacja sali głównej. Dzięki realizacji przedmiotowego
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zadania obiekt został w pełni przystosowany do organizacji inicjatyw edukacyjnych
współfinansowanych z budżetu Województwa Podkarpackiego oraz inicjatyw
o charakterze stałym organizowanych z inicjatywy mieszkańców oraz grup formalnych
i nieformalnych istniejących na terenie miejscowości Ustjanowa Dolna.
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Wydatki Ogółem: PLN 24 071,71
Dofinansowanie: PLN 10 000,00
Budżet Gminy: PLN 14 071,71
Termin rozpoczęcia projektu: 01.07.2019 r.
Termin zakończenia realizacji zadania: 31.10.2019 r.
Gmina Ustrzyki Dolne zrealizowała zadanie pn. „Wyposażenie świetlic wiejski na
terenie Gminy Ustrzyki Dolne” współfinansowane ze środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Operacja typu „Inwestycje w obiekty
pełniące funkcje kulturalne” poddziałanie Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie
i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji
i kultury oraz powiązanej infrastruktury. W ramach projektu zakupiono nowe
wyposażenie do świetlic wiejskich w miejscowościach:
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•
•
•
•
•

Jureczkowa,
Zawadka,
Stańkowa,
Brzegi Dolne,
Łodyna.

Świetlice zostały wyposażone m.in. w stoły, krzesła, akcesoria kuchenne, sprzęt AGD
i RTV, urządzenia multimedialne czy stoły do gier.

Wydatki Ogółem: PLN 491 185,40
Dofinansowanie: PLN 312 541,00
Budżet Gminy: PLN 178 644,40
Termin rozpoczęcia projektu: 22.03.2019 r.
Termin zakończenia realizacji zadania: 31.07.2019 r.
5.2 Studium
uwarunkowań
i
kierunków
przestrzennego miasta i gminy Ustrzyki Dolne

zagospodarowania

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
2019r. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego.,
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 2018r. poz. 1945 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.
5.3 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Na terenie gminy Ustrzyki Dolne obowiązuje 41 miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, które posiadają pokrycie na poziomie 2,8%
powierzchni gminy. Obowiązujące plany, uchwalane były w różnych stanach
prawnych, część z nich wymagać może aktualizacji. Fakt ten jednak nie powoduje
nieważności tych dokumentów.
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Aktualnie (na koniec roku 2019) w trakcie procedowania są dwa projekty
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tj. MPZP „Przemysłowa II”
oraz częściowo pokrywający się z obszarami, dla których obowiązuje już miejscowy
plan MPZP „Stadion Zimowy”.
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
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
pn. "Ustrzyki Dolne-Zabłocie" Rady Miejskiej w Ustrzykach
Dolnych
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
pn. "Teleśnica Sanna 1" Rady Miasta Ustrzyki Dolne
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
pn. "ROPIENKA II" Rady Gminy w Olszanicy
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
pn. "ROPIENKA III" Rady Gminy w Olszanicy
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
pn. "ROPIENKA IV" Rady Gminy w Olszanicy
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
pn. "ROPIENKA V" Rady Gminy w Olszanicy
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
pn. "ROPIENKA I" Rady Gminy w Olszanicy
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
pn. "SEREDNICA I" Rady Gminy w Olszanicy
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
pn. "SEREDNICA II" Rady Gminy w Olszanicy
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
pn. "Brelików I" Rady Gminy w Olszanicy
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
pn. "STAŃKOWA I" Rady Gminy w Olszanicy
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
pn. "Brelików II" Rady Gminy w Olszanicy
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
pn. "Ustianowa Górna - I" Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
pn. "Hoszów 1" Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
pn. "Ustrzyki Dolne 1" Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
pn. "Brzegi Dolne-cmentarz" Rady Miejskiej w Ustrzykach
Dolnych
Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
pn. "część terenów przy ul. Kolejowej" Rady Miejskiej w
Ustrzykach Dolnych
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
pn. "Centrum -I/2001" Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Ustrzyki Dolne pn. "Ustianowa Górna II" Rady Miejskiej
w Ustrzykach Dolnych

Rok wejścia w życie
1996
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
2000
2000
2000
2001
2001
2001
2001

2002
2002
2003
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Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
pn. "Wincentego Pola -II/2002" Rady Miejskiej w Ustrzykach
Dolnych
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Strwiążyk
III" Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
pn. "Strwiążyk II" Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
pn. "Przemysłowa-I" Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
pn. "Brzegi Dolne I" Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru
w rejonie ul "Wyzwolenia " Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
pn. "Krościenko 3" Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Jamna
Górna-Arłamów" Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Ustianowa
Dolna 1" Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
pn. "Jureczkowa I " Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
pn. "Hoszów 2 " Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru
położonego przy ul. Rynek, Szkolnej, 29 Listopada, Kolejowej i
Nadbrzeżnej w Ustrzykach Dolnych.
Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
pn. "Krościenko 3" Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
"Jamna Górna-Arłamów"
Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
sporządzonego dla obszaru położonego przy ul. Rynek, Szkolnej,
29 Listopada, Kolejowej i Nadbrzeżnej w Ustrzykach Dolnych.
MPZP dla gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Hermanowice Strachocina, terenu położonego w gminie Ustrzyki Dolne
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Trójca etap I
Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Krościenko 3
Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Krościenko 3
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Krościenko
Dworzec
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego części
miasta Ustrzyki Dolne w granicach działek nr ew. 1325, 1327,
1329/1, 1329/2, 1329/3, 1329/4

2003
2003
2003
2003
2003
2005
2005
2006
2007
2007
2007
2007
2007
2010
2010
2011
2012
2014
2014
2017
2018
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Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
"Jamna Górna-Arłamów"
Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
"Jamna Górna-Arłamów"
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
„Rynek I”.

2018
2019
2019

Granice terenów objętych obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego.
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5.4 Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Ustrzyki Dolne na
lata 2018 – 2021
Przedmiotem Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Ustrzyki Dolne
jest problematyka ochrony dziedzictwa kulturowego gminy Ustrzyki Dolne. Celem tego
opracowania sporządzonego na okres 4 lat jest określenie głównych zadań i kierunków
działań na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami. Gminny Programu Opieki nad
Zabytkami Gminy Ustrzyki Dolne na lata 2018 – 2021”, został przyjęty Uchwałą
Nr IV/40/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 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 225 obiektów nieruchomych o charakterze zabytkowym,
w tym 112 stanowisk archeologicznych. Zabytki te obejmują zabudowania
o charakterze sakralnym, świeckie budynki użytku publicznego, cmentarze
wyznaniowe oraz tzw. Małą architekturę obejmującą kapliczki, pomniki figury
przydrożne, a nadto stanowiska archeologiczne.
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Zabytki ruchome
Na terenie gminy Ustrzyki Dolne zabytki ruchome to przede wszystkim
wyposażenie i wystrój malarski wnętrz kościołów parafialnych oraz cerkwi
greckokatolickich. W definicję zabytku ruchomego wpisują się ponadto liczne kapliczki
zachowane niemalże w każdej miejscowości gminnej oraz nagrobki zlokalizowane na
terenie cmentarzy wyznaniowych.
5.5 Transport zbiorowy w gminie
Na terenie Gminy Ustrzyki Dolne funkcjonuje publiczny transport zbiorowy
w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
Linie komunikacyjne, na których był wykonywany publiczny transport zbiorowy w 2019
r. w gminnych przewozach pasażerskich
•
•
•
•
•
•

Ustrzyki Dolne - Bandrów – przez Jałowe Moczary
Ustrzyki –Krościenko – Łodyna – Dźwiniacz – Serednica
Ustrzyki Dolne – Równia – Hoszów – Jałowe – Moczary – Bandrów
Ustrzyki Dolne – Łobozew -Teleśnica Oszwarowa – Daszówka
Ustrzyki Dolne – Równia - Hoszowczyk - Ustrzyki Dolne
Ustrzyki Dolne – Krościenko – Liskowate

2019 rok
Przebieg w kilometrach w gminnych przewozach pasażerskich – 75 233 km
Liczba pasażerów przewiezionych tj.:
- liczba sprzedanych biletów jednorazowych w gminnych przewozach pasażerskich –
7 073
- liczba sprzedanych biletów miesięcznych w gminnych przewozach pasażerskich,
(gdzie jeden bilet miesięczny = 44 pasażerów) – 3 948 x 44 = 173 712
Gmina zakupiła 5800 szt. biletów miesięcznych na potrzeby dowozu dzieci do szkół.
Na terenie gminy znajduje się 116 przystanków autobusowych w tym 97 przystanków
autobusowych na obszarze wiejskim. Gmina Ustrzyki jest właścicielem 5 przystanków,
natomiast 111 jest zarządcą.
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5.6 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 2019 roku w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program
finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” Gmina Ustrzyki Dolne
uzyskała dofinansowanie w wysokości 24 820,00 złotych. Kwota dotacji obejmowała
środki udostępnione przez NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Rzeszowie. Przy wkładzie
Gminy w wysokości 9 437,60 zł odebrano i zutylizowano azbest z terenu Gminy
Ustrzyki Dolne w ilości 61 Mg. Przyznana dotacja oraz wkład własny Gminy
w wysokości 9 437,60 zł pozwoliły na odebranie i zutylizowanie wyrobów
zawierających azbest w ilości 61 Mg z 26 nieruchomości na terenie Gminy Ustrzyki
Dolne.
Formy ochrony przyrody na terenie gminy Ustrzyki Dolne
Stan na koniec 2019 roku:
• Pomniki przyrody: pojedyncze drzewa: 63 szt.;
• Stanowiska dokumentacyjne: Bandrów – flisz karpacki, pow. 0,01 ha;
• Użytki ekologiczne: 96 o łącznej pow. 292,16 ha;
• Parki krajobrazowe: Park Krajobrazowy Gór Słonnych;
• Obszary chronionego krajobrazu: Wschodnio beskidzki Obszar Chronionego
Krajobrazu;
• Obszary Natura 2000: Obszary ptasie (Góry Słonne), Obszary siedliskowe
(Ostoja Góry Słonne, Moczary);
• Rezerwaty przyrody: Chwaniów, Na Opalonym, Na Oratyku, Nad Trzciańcem,
Cisy w Serednicy.
W 2019 r. na terenie Gminy Ustrzyki Dolne ustanowiono 11 pomników przyrody:
- Uchwała Nr VII/81/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 lutego 2019 r.
w sprawie ustanowienia pomników przyrody;
- Uchwała Nr XVI/201/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 października
2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody;
- Uchwała Nr XIX/270/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 grudnia 2019
r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
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Na terenie Gminy Ustrzyki Dolne usługę odbioru odpadów komunalnych
z nieruchomości zamieszkanych w ramach zamówienia z wolnej ręki In Hause
świadczy Gospodarka Odpadami Ustrzyki Dolne Sp. z o. o. z siedzibą przy ul.
Przemysłowej 20 J w Ustrzykach Dolnych. Natomiast z nieruchomości
niezamieszkanych odpady odbierane są przez podmioty wpisane do rejestru
działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych prowadzonego
przez Burmistrza Ustrzyk Dolnych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami podmiot odbierający odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości obowiązany jest do przekazania odebranych
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych bezpośrednio do
regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, dopuszcza się
przekazywanie tych odpadów za pośrednictwem stacji przeładunkowej. Gmina
Ustrzyki Dolne nie posiada instalacji do przetwarzania niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych.
Zmieszane odpady komunalne odebrane z terenu Gminy Ustrzyki Dolne w 2019
r. zostały przekazane do Instalacji Komunalnej do Sortowni Odpadów Zmieszanych
i z Selektywnej zbiórki w Przemyślu. Bioodpady przekazano do Instalacji Komunalnej
do Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Niesegregowanych (Zmieszanych)
Odpadów Komunalnych Młyny 111a, 37-552 Młyny. Odpady segregowane
przekazywano do Sortowni Odpadów Selektywnie Zebranych z siedzibą przy
ul. Przemysłowej 20 J w Ustrzykach Dolnych.
Segregacja odpadów komunalnych prowadzona jest na terenie Gminy Ustrzyki
Dolne już od wielu lat. Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Ustrzyki Dolne segregacji podlegają następujące frakcje odpadów:
szkło, metale i tworzywa sztuczne, papier, bioodpady, popiół i żużel. Mieszkańcy
Gminy mogą bezpłatnie przekazywać wszystkie segregowane odpady komunalne do
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowanego
przy ulicy Przemysłowej 20J w Ustrzykach Dolnych. Punkt prowadzony jest przez
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegach
Dolnych. Na terenie miasta prowadzona, jest w wyznaczonych punktach, zbiórka
baterii oraz przeterminowanych leków. Dodatkowo w Gminie Ustrzyki Dolne dwa razy
w roku, w miesiącach maj i wrzesień odbierane są od mieszkańców odpady
wielkogabarytowe: meble, dywany, materace, wykładziny, zabawki dużych rozmiarów,
rowery, wózki dziecięce itp.
W 2019 r. systemem gospodarowania odpadami komunalnymi było objętych
13 391 mieszkańców. Powyższe dane pochodzą z elektronicznej ewidencji opłat za
odpady komunalne, wprowadzonych na podstawie deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Gmina Ustrzyki Dolne położona jest w obszarze dorzecza Dniestru i Wisły,
a w odniesieniu do administracji gospodarki wodnej znajduje się w granicach regionu
wodnego Górnej Wisły zarządzanego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Krakowie. Charakterystyczną cechą gminy z uwagi na układ sieci hydrograficznej
są kierunki odpływu wód. Obszar gmin położony jest w obrębie zlewiska Morza
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Bałtyckiego i Morza Czarnego. Odwadniają go rzeki: San z dopływami należący do
zlewni górnej Wisły oraz Strwiąż z dopływami należący do zlewni górnego Dniestru.
Rzeki w gminie mają charakter górski. Charakterystycznym zjawiskiem jest
duża nierównomierność przepływów wynikająca m. in. ze zmienności zasilania
opadami i warunków terenowych. Intensywne opady atmosferyczne przy znacznych
spadkach rzek i potoków stwarzają dobre warunki szybkiego odpływu. Z uwagi na mało
przepuszczalne podłoże spływ odbywa się w znacznym stopniu powierzchniowo,
wskutek czego w okresach suszy występują bardzo małe przepływy, a w okresach
deszczowych gwałtowne i wielkie wezbrania. W ciągu roku maksymalny odpływ
w rzekach i potokach powiatu występuje w miesiącach marzec, kwiecień i maj,
natomiast minimum odpływu obserwowane jest najczęściej w miesiącu sierpniu. Cieki
o większym przepływie: Strwiąż, Wiar, Jasieńka, Łodyna, Królówka wcinając się
w podłoże pogłębiają wypreparowane głębokie doliny i odcinki przełomowe. Strugi
wodne przyjmują więc kierunek zgodny z rusztowym układem grzbietów i pasm lub
przecinają je poprzecznie. Rzeki i strumienie mają górski charakter: zmienność
przepływów, są głęboko wcięte w podłoże. Do ważnych zjawisk wodnych należą źródła
zboczowe i pod zboczowe, 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
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zmienione nadano II klasę, natomiast elementom hydromorfologicznym w naturalnych
jednolitych częściach wód nadano klasę I (bardzo dobry stan ekologiczny).
Teren gminy Ustrzyki Dolne położony jest w obrębie JCWPd (jednolite części
wód podziemnych) znakowanych jako:
• PLGW2000168 – o powierzchni 287,59 km2
• PLGW9000169 – o powierzchni 190,92 km2
Monitoring jakości wód podziemnych prowadzony jest w ramach Państwowego
Monitoringu Środowiska na poziomie krajowym oraz w sytuacjach uzasadnionych
specyficznymi potrzebami regionu, także w sieciach regionalnych. Badania stanu wód
podziemnych w sieci krajowej prowadzi Państwowy Instytut Geologiczny, będący na
mocy ustawy Prawo wodne państwową służbą hydrogeologiczną zobligowaną do
wykonywania badań i oceny stanu wód podziemnych. Badania wód w sieciach
regionalnych, w zakresie elementów fizykochemicznych, wykonywane są przez
wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Monitoring jakości wód podziemnych
prowadzony był przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut
Badawczy na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Wody podziemne
powiatu bieszczadzkiego zakwalifikowane zostały jako wody dobrej jakości. Wody te
nie są zanieczyszczone ani narażone na związki azotu. Stan ilościowy oraz stan
chemiczny wg „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” dla
JCWPd nr 168 oraz JCWPd nr 169 określono jako dobry. Dobry stan wód podziemnych
oznacza stan osiągnięty przez część wód podziemnych, jeżeli zarówno jej stan
ilościowy, jak i chemiczny jest określany jako co najmniej „dobry”, w związku z tym
osiągnięcie przez nią celów środowiskowych nie jest zagrożone. Dla spełnienia
wymogu niepogorszenia stanu części wód, dla części wód będących w co najmniej
dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym będzie utrzymanie
tego stanu.
Pomocnym dla utrzymania dobrego stanu wód podziemnych jest budowa sieci
kanalizacji sanitarnej i przyłączy kanalizacji, budowa szczelnych zbiorników
bezodpływowych a także budowa lokalnych oczyszczalni ścieków i przydomowych
oczyszczalni ścieków bytowych na terenach wiejskich, co wpłynie pozytywnie na stan
środowiska w Gminie Ustrzyki Dolne. Wyeliminuje to przedostawanie się
zanieczyszczeń z nieszczelnych zbiorników bezodpływowych do gruntu lub
z niewłaściwie eksploatowanych oczyszczalni przydomowych. Z danych
zaczerpniętych z gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych
oczyszczalni ścieków zgodnie ze stanem za 2019 r. wynika, iż na terenie gminy
Ustrzyki Dolne w obszarze miejskim usytuowanych jest 220 zbiorników
bezodpływowych, natomiast na obszarach wiejskich znajduje się 1693 zbiorniki
bezodpływowe oraz funkcjonuje 318 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.
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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 2019 r.
UPUL Brzegi D. Krościenko, Łobozew D. Nowosielce Kozickie, Równia, Wojtkowa,
Ustrzyki Dolne:
• Wojtkowa: pozyskano w użytku rębnym (rębnia IVd stopniowa gniazdowa
udoskonalona) 12,60 m3 drewna liściastego;
• Wojtkowa: wykonano specjalne zabiegi agrotechniczne na powierzchni 0,5 ha;
• Wojtkowa: wykonano odnowienie sztuczne pod okapem drzewostanu w rębni
złożonej na powierzchni 0,5 ha, posadzono 3500 sadzonek gatunku jodła pospolita;
• Wojtkowa: wykonano dwukrotnie pielęgnację upraw i ich zabezpieczenie przy
pomocy repelentu na powierzchni 0,9 ha;
• Nowosielce Kozickie: pozyskano w użytku rębnym (rębnia IVd stopniowa gniazdowa
udoskonalona) 126,77 m3 drewna iglastego;
• 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) 106,32 m3 drewna
iglastego;
• Stańkowa: pozyskano w użytku przedrębnym (trzebież późna) 57,37 m 3 drewna
iglastego;
• Zawadka: pozyskano w użytku przedrębnym (trzebież późna) 198,43 drewna
liściastego
• 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.
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5.7

Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego w 2019

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.
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.
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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 2019 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 2019 r.
1. Liczba ogółem sporządzonych „Niebieskich Kart A”: 49

- w tym przez przedstawicieli podmiotów wszczynających procedurę:
a) policji 36
b) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej - 8
c) gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych - 0
d) d) oświaty - 5
e) ochrony zdrowia- 0
2. Liczba prowadzonych przez grupy robocze spraw w ramach procedury

„Niebieskie Karty”: 58.
a) liczba utworzonych w 2019 r. grup roboczych 40
c) liczba posiedzeń grup roboczych 164
d) liczba osób poszkodowanych w wyniku przemocy w rodzinie, których w/w
postępowanie dotyczyło 126
e) liczba osób stosujących przemoc w rodzinie, których w/w postępowanie
dotyczyło 62
3. Liczba sporządzonych „Niebieskich Kart C” przez Zespół Interdyscyplinarny /

Grupę Roboczą:35
4. Liczba sporządzonych „Niebieskich Kart D” przez Zespół Interdyscyplinarny /
Grupę Roboczą: 25
5. Liczba zakończonych w 2019 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”: 40
b) § 18 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz
wzorów formularzy „Niebieska Karta”: 6
6. Liczba przypadków odebrania dziecka z rodziny przez pracownika socjalnego
wykonującego obowiązki służbowe 0
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Działania pomocowe prowadzone przez pracowników
Ośrodka Pomocy Społecznej w 2019 r.,
w odniesieniu do osób uwikłanych w problem przemocy w rodzinie.
1. Działania podejmowane wobec osób doświadczających przemocy w rodzinie:

Liczba osób

Podjęte działania

8

Psychoterapia dla osób współuzależnionych

6

Wsparcie psychologa

3

Objęcie dozorem kuratora

2

Wsparcie asystenta rodziny

3

Pomoc prawna

2. Działania podejmowane wobec osób stosujących przemoc w rodzinie:

Liczba osób

Podjęte działania

11

Psychoterapia dla osób uzależnionych

15

Wniosek
do
Prokuratury
Rejonowej
o przymusowe leczenie odwykowe

13

Wniosek do Prokuratury o podjęcie działań
w stosunku do sprawcy przemocy

8

Skierowanie
do
Gminnej
Komisji
ds. Rozwiązywania problemów Alkoholowych
o leczenie odwykowe

6

Objęcie dozorem kuratora

2

Pomoc prawna
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3. Działania podejmowane wobec świadków przemocy w rodzinie oraz dzieci

doświadczających przemocy w rodzinie:
Liczba osób

Podjęte działania

3

Objęcie
dziecka
pomocą
psychologicznopedagogiczną
w
szkole
oraz
zajęciami
dydaktyczno-wychowawczymi
Wniosek do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuacje
rodziny
Skierowanie do świetlicy opiekuńczej

2

Wsparcie pomocą psychologiczną

1

Objęcie dozorem kuratora

2
12

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).

Liczba zawiadomień
dokonanych przez OPS

Liczba zawiadomień
dokonanych przez Zespół
Interdyscyplinarny

Policja

5

0

Prokuratura

0

0

Instytucja, do
której przekazano
zawiadomienie

Dostępność poradnictwa specjalistycznego
(prawnego, psychologicznego i in.)
dla osób uwikłanych w problem przemocy w rodzinie na terenie gminy.

Dostępność poradnictwa specjalistycznego na terenie gminy

Rodzaj poradnictwa
Brak

Więcej niż
1 raz
1 raz
1 raz
w
w
w
miesiącu
tygodniu
miesiącu

Poradnictwo prawne

Więcej
niż
1 raz
w
tygodniu

Codziennie

X
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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

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.
Na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne funkcjonuje Poradnia Zdrowia
Psychicznego, w której można skorzystać z porad psychologa , psychiatry oraz
pomocy w ramach psychoterapii indywidualnej , psychoterapii grupowej oraz terapii
rodzinnej. Z pomocy mogą skorzystać:
- pełnoletni,
- doświadczający problemów natury emocjonalnej i psychicznej,
- cierpiący z powodu nadmiernego obciążenia stresem,
- osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej (np. rozwód, utrata pracy, żałoba,
konflikt w rodzinie, reakcja na ciężką chorobę i inne),
- osoby mające trudności w funkcjonowaniu społecznym,
- nie radzące sobie z odczuwanym przygnębieniem i apatią, mających problemy
z jedzeniem,
- u których rozpoznano chorobę psychiczną.
Pacjenci przyjmowani są bez skierowania, bezpłatnie w ramach kontraktu z NFZ.
W przypadku chęci skorzystania z usług wyłącznie psychologa lub psychoterapeuty
wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
Na terenie powiatu bieszczadzkiego funkcjonuje punkt nieodpłatnej pomocy
prawnej, gdzie można skorzystać z porad adwokata i radcy prawnego. Pomoc
udzielana jest dla :
- osób uprawnionych do pomocy społecznej z powodu m.in. niepełnosprawności
i przemocy w rodzinie,
- młodzieży do 26 roku życia,
- weteranów,
- osób powyżej 65 roku życia,
- posiadaczy Karty Dużej Rodziny,
- każdego zagrożonego lub poszkodowanego: katastrofą naturalną, awaria
techniczną, klęską żywiołową.
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Od 01 marca 2017 r. 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.
Od kwietnia 2018 r. 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 1200 do 1800, a czas wsparcia dziecka
to maksymalnie 6 godzin dziennie.
W dni wolne od nauki szkolnej, godziny otwarcia Świetlicy są dostosowane do potrzeb
wychowanków i ich rodziców, ustalane wg. kalendarza organizacji roku szkolnego
obowiązującego w danym roku kalendarzowym, podawane do wiadomości we
wrześniu br. oraz w tygodniu poprzedzającym dni wolne.
W szkołach podstawowych, szkołach zawodowych oraz średnich prowadzone
były przez pedagogów oraz funkcjonariuszy policji spotkania z rodzicami w ramach
programów profilaktycznych. Tematem spotkań było przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
WYKAZ PLACÓWEK DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ OFIAR PRZEMOCY
W RODZINIE.
Lp
1

2

3

Nazwa i adres

Telefon kontaktowy

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ustrzykach Dolnych ul. Wyzwolenia 7,
38-700 Ustrzyki Dolne
Zespół Interdyscyplinarny działający przy MiejskoGminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
ul. Wyzwolenia 7, 38-700 Ustrzyki Dolne
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Ustrzykach Dolnych

/13/461-18-68

535 179 888
/13/471-10-80 wew.55
W sytuacjach kryzysowych
665 996 444 do godz.2000
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4
5
6.

Komenda Powiatowa Policji
w Ustrzykach Dolnych
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Ustrzykach Dolnych
Punkt Konsultacyjny Ośrodka Interwencji
Kryzysowej ul. Pionierska 10, 38-700 Ustrzyki
Dolne

997
/13/461-12-91
/13/461-41-03

W 2019 r ze środków Zespołu Interdyscyplinarnego:
Przeprowadzone
zostały
dwa
szkolenia
dla
członków
Zespołu
Interdyscyplinarnego i grup roboczych;
I – Szkolenie pt. „Profilaktyka wypalenia zawodowego dla osób pracujących
w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zorganizowane we współpracy
z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych w dniach 12-13
września 2019 r.
II – Szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy pt. „Wszczynanie i prowadzenie
procedury Niebieskiej Karty” szkolenie było prowadzone przez Pana Daniela Mroza
specjalistę ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, odbyło się w dniu 22 maja 2019
r.
5.8 Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Ustrzyki Dolne
w 2019 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 dziecku, ale na całej rodzinie, również w sytuacjach, gdy dziecko umieszczone
zostanie poza rodziną biologiczną, w celu odzyskania przez nią funkcji opiekuńczej.
Rodzina stanowi integralną część społeczeństwa, stanowi jego najmniejszą,
a zarazem podstawową komórkę. Jest najważniejszą grupą społeczną. Rodzina jest
pierwszym i podstawowym środowiskiem wychowawczym dziecka. To ono tutaj
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nabywa wiedzę o otaczającym je świecie, panujących między ludźmi stosunkach. Uczy
się wyrażać swoje uczucia (lęk, obawa, zadowolenie, gniew) oraz wartościowania co
jest dobre, a co złe. Wychowują się w niej kolejne pokolenia, które w późniejszym
okresie swojego życia kreują społeczeństwo. Rodzina kształtuje osobowość młodego
pokolenia, postawę społeczną i wyznacza koleje jego losu. Dlatego tak ważne jest
zachowanie prawidłowych ról społecznych. Tylko „zdrowa” rodzina jest warunkiem
wykreowania młodego pokolenia, które będzie miało poczucie własnej wartości,
aspiracji, empatii jak również będzie bazą do budowania kolejnej prawidłowo
funkcjonującej najmniejszej komórki społecznej. Rozpad rodziny, niewydolność
wychowawcza, zanikanie poczucia bezpieczeństwa, narastanie konfliktów powodują
wzrost zjawisk negatywnych, które wymagają ingerencji z zewnątrz angażując siły
i środki społeczne. Długoletnie przebywanie rodziny w sytuacji kryzysowej może
spowodować całkowite zerwanie więzi rodzinnych i umieszczenie dzieci w pieczy
zastępczej. Mając na względzie fakt, że rodzina biologiczna jest najbardziej
sprzyjającą w prawidłowym rozwoju dziecka należy zadbać o to, aby ono jak najdłużej
w niej pozostało.
Pozostawienie rodzin bez fachowego wsparcia i różnorodnej pomocy
specjalistycznej spowoduje wzrost zjawiska dalszej degradacji rodzin i skutkować
będzie różnorodnymi konsekwencjami, którymi najbardziej zagrożone będą dzieci.
Priorytetem wspierania rodziny jest zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju
dzieci, młodzieży oraz kształtowania wartości i norm związanych z ich wychowaniem.
Rola asystenta rodziny polega na całościowym wspieraniu rodziny
wychowującej dzieci zagrożone wykluczeniem społecznym, poprzez zmianę stosunku
osób w rodzinie do własnej sprawności, podniesienie ich samooceny, wzbudzenie
wiary we własne siły, a także pomoc w wykonywaniu najprostszych czynności,
składający się na proces prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania asystenta
rodziny mają wspomagać rozwój kompetencji wszystkich członków rodziny
tj. rodziców, dzieci, czemu służy indywidualne podejście do rodziny i jej problemów.
Asystent rodziny nie przejmuje działań za rodzinę, jedynie wspiera ją
w 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 2019 Asystent Rodziny pracował z 12 rodzinami z naszej Gminy.
Asystent rodziny śledził aktualne wydarzenia dla rodzin, informował i zachęcał rodziny
do korzystania z zajęć kulturalno-oświatowych, rekreacyjnych i sportowych.
Asystentura jest formą wsparcia, na którą rodziny często godzą się dobrowolnie.
W 2019 r. była jedna rodzina wskazana przez sąd. Poprzez realizację asystentury
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nastąpiła poprawa i wzrost jakości w zakresie funkcjonowania rodzin objętych
wsparciem asystenta rodziny.
Koszt zatrudnienia asystenta :
Koszt całkowity
zatrudnienia asystenta
27.119,60 zł

Koszty zatrudnienia
pokryte z dotacji
9.392,50 zł

Koszty zatrudnienia
pokryte ze środków gminy
17.727,10 zł

W roku 2019 łączny koszt utrzymania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej
pochodzących z Gminy Ustrzyki Dolne (12 dzieci) wyniósł 62.553,58 zł zgodnie
z art.191 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Zadania Asystenta Rodziny
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5.9 Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Problemów

Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii jest dokumentem wyznaczającym cele i sposoby
rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na terenie Gminy Ustrzyki Dolne
zgodnie z kierunkami określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii oraz
zawartymi w Narodowym Programie Zdrowia, który obejmuje profilaktykę,
rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych,
uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.
Program skierowany jest do wszystkich grup społecznych z terenu Gminy
Ustrzyki Dolne w jakikolwiek sposób związanych z problemami uzależnień bądź
zagrożonych prawdopodobieństwem jego wystąpienia. Określa lokalną strategię
w zakresie profilaktyki uzależnień oraz minimalizacji szkód zdrowotnych i społecznych
wynikających z używania alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych.
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 występuję 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;
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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;
8) 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;
9) udział w Zespole Interdyscyplinarnym;
10) realizowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 tj. prowadzenia
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,
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3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.

b) zapewnienie dostępu do poradni Terapii Uzależnień w Ustrzykach Dolnych przy
ul. 29 Listopada 42,
c) zapewnienie dostępu do ustrzyckiego Centrum Pomocy Psychologiczno –
Prawnej Osobom Uzależnionym działającego przy MGOPS;
d) zapewnienia dostępu do biegłych sądowych,
e) współtworzenie lokalnego systemu wsparcia dla osób uzależnionych od
alkoholu
i substancji odurzających oraz członków ich rodzin.
Udzielanie rodzinom, w których występuje problem uzależnienia, pomocy prawnej i
psychospołecznej,
Organizowanie pomocy dla osób narażonych na przemoc w rodzinie.
Wspieranie Ustrzyckiego Domu Kultury i Rad Sołeckich w podejmowanych akcjach
o charakterze integracyjno – profilaktycznym, promujących trzeźwy i bezpieczny
sposób spędzania wolnego czasu.
Wspierania działalności świetlic wiejskich.
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.
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.
Przekazywanie w lokalnych mediach wiedzy na temat przeciwdziałania
alkoholizmowi oraz informacji o możliwości uzyskania pomocy przez osoby
uzależnione i członków ich rodzin.
Zakup plakatów, ulotek i innych publikacji promujących życie bez nałogów.

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.
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4. 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.
5. 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.
6. Współpracy z Centrum Pomocy Psychologiczno – Prawnej w Ustrzykach Dolnych
dla ofiar przemocy. Pomoc świadczona jest w formie poradnictwa z zakresu prawa,
poradnictwa socjalnego, rodzinnego i pedagogicznego (zwłaszcza z zakresu
profilaktyki społecznej i terapii uzależnień), udzielanego bezpłatnie zwłaszcza
osobom, które znalazły się w sytuacjach kryzysowych szczególnie:
a) doświadczających w rodzinie przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej,
b) alkoholizmu i innych uzależnień,
c) kryzysu małżeńskiego,
d) innych sytuacji kryzysowych.
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,
g) oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie poprzez motywowanie ich
i kierowanie do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych.
1. 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.
2. Współpracy ze Szkołą Podstawową Nr 1 i Szkołą Podstawową Nr 2 w Ustrzykach
Dolnych przy realizacji programów i kampanii profilaktycznych rekomendowanych
zwłaszcza przez PARPA.
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3. Współpracy z dyrektorami, pedagogami i wychowawcami z pozostałych placówek
oświatowych działających na terenie gminy i realizujących wybrane programy
profilaktyczne.
4. 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.
5. Współpracy z Sądem i kuratorami.
6. Współpracy z klubami i stowarzyszeniami sportowymi działającymi na terenie gminy
na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.
7. 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.
W 2019 roku Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych
przeprowadziła rozmowy ze 121 osobami z problemem alkoholowym, w stosunku do
56 osób podjęto czynności zmierzające do orzeczenia o obowiązku poddania się
leczeniu w placówce, wobec 12 osób skierowano wnioski do Sądu o orzeczenie
przymusowego leczenia. Komisja kontaktowała się ze 188 osobami z rodzin
dotkniętych przemocą. W ramach grup roboczych udzielono wsparcia dla 58 rodzin.
Ze środków na profilaktykę sfinansowano punkt konsultacyjno-informacyjny i dyżury
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terapeuty co umożliwiło korzystanie z porad indywidualnych. W 2019 r. z takich porad
łącznie skorzystało 53 osoby.
Ze środków Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych
sfinansowano lub dofinansowano działania w zakresie profilaktyki uzależnień
realizowane przez jednostki organizacyjne Gminy, sołectwa, stowarzyszenia, kluby
sportowe i instytucje działające na terenie Ustrzyk Dolnych, były to m. in. programy
profilaktyczne, jednorazowe prelekcje, pogadanki, konkursy, spektakle teatralne,
warsztaty, zawody sportowe, zajęcia pozalekcyjne, wycieczki, wypoczynek letni
i obozy sportowe. W 2019 roku wpłynęło łącznie 213 wniosków. Łączna kwota
wykorzystana na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 r. wyniosła
310 074,12 złotych.
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5.10 Program działań na rzecz Seniorów na lata 2018 – 2025 „Gmina
Ustrzyki Dolne Seniorom”
Ośrodek wsparcia - Dzienny Dom „Senior +” w Ustrzykach Dolnych powstał
w ramach Programu Wieloletniego „Senior” na lata 2015 -2020, Edycja 2019 - Moduł I
„Utworzenie i wyposażenie placówki „Senior+”. Dzienny Dom Senior+ został włączony
w strukturę organizacyjną Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ustrzykach Dolnych. Znajduje się na parterze budynku zlokalizowanego przy ul. 29
Listopada 22 w Ustrzykach Dolnych. Działalność ośrodka finansowana jest ze środków
własnych gminy oraz z dotacji pozyskanej w ramach Programu Wieloletniego „Senior”
na lata 2015-2020, Edycja 2020 - Moduł II – „Zapewnienie funkcjonowania już
istniejących placówek”.
Uczestnicy Domu to mieszkańcy naszej gminy nieaktywni zawodowo, po 60
roku życia. Przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30
do 15:30 seniorzy mogą spędzać czas z innymi osobami, korzystać z posiłków. Mają
możliwość udziału w różnych formach aktywności fizycznej i umysłowej, edukacyjnej
i rekreacyjnej. Zajęcia dostosowane są do potrzeb i możliwości uczestników. Oferta
usługowa koncentruje się przede wszystkim na łagodzeniu u osób starszych poczucia
osamotnienia, podtrzymywaniu więzi ze środowiskiem, wyzwoleniu aktywności
społecznej. Wszystkie działania ośrodka wpisują się w politykę prosenioralną państwa.
Po inwestycji:
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Wydatki Ogółem: PLN 373 525,96
Dofinansowanie: PLN 298 820,77
Budżet Gminy: PLN 74 705,19
Termin rozpoczęcia projektu: 04.03.2019 r.
Termin zakończenia realizacji zadania: 31.12.2019 r.
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 2019 r. prowadził badania profilaktyczne kierowane do seniorów z zakresu:
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− zapobiegania i wykrywania chorób serca (echo serca, badanie Holtera, EKG,
mierzenie ciśnienia krwi)
− wykrywania osteoporozy
− badania słuchu
− badania cytologiczne wykrywające raka szyjki macicy.
W oddziale internistycznym pacjenci, u których wykryto cukrzycę mają ustalane
leczenie. W czasie pobytu w oddziale są edukowani przez pielęgniarki w zakresie
wykonywania pomiarów poziomu glukozy w organizmie i wstrzyknięć insuliny.
Prowadzona jest edukacja w zakresie diety i pielęgnacji w cukrzycy. Edukację
prowadzi zatrudniona dietetyczka oraz przeszkolone w tym kierunku pielęgniarki.
Oddziały szpitalne prowadzą również profilaktykę przeciwodleżynową.
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. Wsparciem jest
objętych 15 osób w wieku 60 lat nie aktywnych zawodowo z terenu naszej gminy.
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.
W 2019 r. z pomocy społecznej, ze świadczeń pieniężnych i niepieniężnych
skorzystało 161 osób w wieku 60+.
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych zajmuje
się 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 2019 r. objęto 35 osób w wieku
powyżej 60 roku życia, udzielono 15 468 świadczeń (tj. 1 godzina – 1 świadczenie),
wydatkowano na ten cel 309 360,00 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 20,00 zł.
Z pomocy finansowej MGOPS w Ustrzykach Dolnych w formie:
− zasiłków okresowych skorzystało 14 osoby w wieku 60 +
wydatkowanych środków to 29 538,17 zł, liczba świadczeń 107)

(kwota
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− zasiłków celowych skorzystało 46 osób w wieku 60 + (kwota wydatkowanych
środków to 32 460,00 zł, liczba świadczeń 198)
− zasiłków celowych na zakup żywności z programu ,,Posiłek w szkole
i w domu” skorzystało 54 osób w wieku 60 + (kwota wydatkowanych środków
to
52 773,00 zł, liczba świadczeń 262)
− w ramach programu ,,Posiłek w szkole i w domu” opłacone zostały posiłki w
barze dla 12 seniorów (kwota wydatkowanych środków 34 199,60 zł, liczba
świadczeń 4 165)
− zasiłków stałych skorzystało 29 osób w wieku 60 + (kwota wydatkowanych
środków to 150 467,06 zł, liczba świadczeń 321)
Trzeci obszar działań dotyczył udziału seniorów w życiu społeczności lokalnej,
celem głównym była aktywizacja osób starszych. Powiatowa i Miejska Biblioteka
Publiczna w Ustrzykach Dolnych realizowała szereg wydarzeń kulturalnych
kierowanych między innymi do seniorów:
• XVI Ustrzyckie Śpiewanie kolęd i pastorałek
• ,Książka do domu”
• Bieszczadzkie Lato z Książką
• XVII Ustrzyckie Śpiewanie ,,Wakacyjna piosenka”
• konkurs na najaktywniejszego Czytelnika lata
• ,Święto ziół i kwiatów”
• XVIII Ustrzyckie Śpiewanie pt. ,,Piosenka wojskowa i żołnierska”
• ,Czytanie Narodowe”
• ,Rozmowy z …” gościem była Krystyna Judka
• wernisaż wystawy Beaty Zalot ,,Po drugiej stronie skóry”
• Gminny Dzień Seniora w Ustrzyckim Domu Kultury przy współorganizacji
Urzędu Miasta, MGOPS, UDK i PiMBP
• wieczór autorski Jadwigi Kupiszewskiej w PiMBP
• ,Tworzymy w samotności – wystawiamy wspólnie”
• XIX Ustrzyckie śpiewanie pt. ,,Pieśni patriotyczne”
Od 2015 r. PiMB w Ustrzykach Dolnych uczestniczy w projekcie
,,Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabo
widzących” realizowanym przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
,,Larix” w Warszawie.
Ponadto w dniu 10 października 2019 r. odbyło się spotkanie seniorów z miasta
i gminy Ustrzyki Dolne zorganizowane z okazji ,,Dnia Seniora”. Organizatorami
spotkania byli Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustrzykach
Dolnych, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Ustrzykach Dolnych, Ustrzycki
Dom Kultury.
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Zespół Basenów Delfin w Ustrzykach Dolnych prowadzi gimnastykę dla
seniorów 60+, w 2019 r. odbywała się 2 razy w tygodniu (810 wejść na zajęcia),
ponadto seniorzy korzystali z gimnastyki na basenie w ramach ,,Uniwersytetu
Trzeciego Wieku” (810 wejść).
5.11 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Ustrzyki Dolne
w 2018 roku
Celem Programu jest wypracowanie sprawnego systemu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz pomocy osobom i rodzinom doznającym przemocy.
Adresowany jest do wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne, przede
wszystkim ofiar przemocy w rodzinie, jej sprawców i świadków.
W realizacji Programu uczestniczą specjaliści zaangażowani w pracy
w obszarze przeciwdziałania przemocy, instytucje i organizacje zajmujące się
problemem przemocy w rodzinie.
Opracowanie i realizacja 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.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Adresatami Gminnego Programu są:
Ofiary i sprawcy przemocy;
Rodzice i opiekunowie krzywdzonych dzieci;
Rodziny i osoby dotknięte zjawiskiem przemocy;
Przedstawiciele instytucji i służb pracujący z osobami i rodzinami dotkniętymi
przemocą (pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele, pracownicy socjalni, pracownicy
Sądu, policjanci, wychowawcy, nauczyciele, terapeuci, socjoterapeuci, kuratorzy
społeczni, pracownicy służby zdrowia, duchowni);
Przedstawiciele władz lokalnych (radni, sołtysi);
Społeczeństwo.

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
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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.
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 PsychologicznoPedagogicznej)
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/
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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
• Szkolenia grup zawodowych z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla
potrzeb współpracy w grupach roboczych,
• Szkolenie dotyczące problemu przemocy w rodzinie dla członków grup roboczych
oraz członków zespołu interdyscyplinarnego wraz z dodatkowymi kosztami
związanymi z zapewnieniem m.in cateringu, zakupem artykułów żywnościowych,
napojów, wody, kawy, herbaty oraz innych artykułów.
4. Zapewnienie kompleksowej pomocy członkom rodzin, w których występuje
problem przemocy
• Udzielanie przez Ośrodek Pomocy Społecznej pomocy finansowej i rzeczowej
rodzinom dotkniętym przemocą.
• Prowadzenie pracy socjalnej z rodzinami, w których stosowana jest przemoc.
• Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, w szczególności poprzez podejmowanie działań edukacyjnych
służących wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców
w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie (np. organizowanie szkoleń
i warsztatów edukacyjnych).
• Prowadzenie edukacji wśród ofiar przemocy w rodzinie w zakresie
przysługujących im praw.
• Tworzenie grup wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
• Oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie poprzez kierowanie do udziału
w programach korekcyjno- edukacyjny.
Podmiotem odpowiedzialnym za koordynację działań wyznaczonych
w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Ustrzyki
Dolne na lata 2018-2021 jest Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ustrzykach Dolnych przy współpracy z:
- Gminną Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Komendą Powiatową Policji,
- Placówkami oświatowymi,
- Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
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-

Zakładami Opieki Zdrowotnej,
Organizacjami pozarządowymi.
Sądem Rejonowym w Lesku
Prokuraturą Rejonowa w Lesku
Poradnią Leczenia Uzależnień w Lesku
Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia SOS Lesko

W 2019 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

1

Diagnozowanie
i monitorowanie
problemu
przemocy
w rodzinie

2

Podniesienie
świadomości
i wrażliwości
społecznej na
problemy
związane
z przemocą
w rodzinie

Sposób realizacji
W 2019 r. zwołano 6 posiedzeń zespołu Interdyscyplinarnego.
Podczas spotkań Zespołu omawiano problemy zjawiska
przemocy
w
rodzinie
występujące
w
jednostkach
reprezentowanych przez członków Zespołu, podejmowano
działania wynikające z procedury „Niebieskie Karty” ustalano
plany działań w indywidualnych przypadkach. Monitoring
problemu przemocy odbywa się na podstawie protokołów ze
spotkań członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup
roboczych.
-rozpowszechnianie informacji
o
instytucjach,
osobach
i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym
działanie to było realizowanie poprzez: dystrybucję ulotek,
plakatów skierowanych do ofiar przemocy w rodzinie,
umieszczenie plakatów na tablicy informacyjnej w MGOPS
i innych instytucjach, a także stronę internetową prowadzoną
przez
Miejsko-Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Ustrzykach Dolnych.
Programy profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży
w szkołach obejmujące tematykę przeciwdziałania przemocy
w środowisku szkolnym oraz w domu rodzinnym
przeprowadzone przez pedagogów:
1. W roku 2019/2020 w Bieszczadzkim Zespole Placówek
Szkolno-Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych realizowany
jest program profilaktyczno-wychowawczy, gdzie pedagog,
psycholog i wychowawcy klas prowadzą lekcje wychowawcze
dotyczące profilaktyki uzależnień, promowania zdrowego stylu
życia jako alternatywę dla używek. Podczas ogólnego zebrania
szkolnego przeprowadzono pedagogizację rodziców na temat
profilaktyki uzależnień.
2. W roku szkolnym 2019/2020 w Zespole Szkół Podstawowych
Nr 2 W Ustrzykach Dolnych w klasach IV pedagodzy szkolni
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realizują program profilaktyczno-wychowawczy „Bajkowe
spotkania”. Celem jest umacnianie własnej wartości,
umiejętności współpracy z grupą. Pedagodzy prowadzili również
lekcje
wychowawcze
dotyczące
agresji,
przemocy,
konstruktywnego rozwiązywania konfliktów w ramach Szkolnego
Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. Wychowawcy kładą
nacisk na zrozumienie tego, co czuje ofiara, agresor jakie są
przyczyny i skutki agresji. W klasach VI-VIII są zaplanowane
zajęcia z policjantem dotyczące bezpiecznego zachowania się,
odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne oraz innych
cyberprzemocy, apele z udziałem policjantów „bezpieczne ferie”
oraz „bezpieczne wakacje” udział młodzieży w debatach
społecznych dotyczących bezpieczeństwa organizowanych
przez policję. Szkoła bierze udział w Ogólnopolskiej Kampanii
Profilaktycznej Zachowaj Trzeźwy Umysł, programem są objęte
klasy IV-VIII SP. W ramach kampanii poruszone są tematy
związane z emocjami i sposobami radzenia sobie z problemami
oraz odpowiedzialnością za swoje słowa i zachowanie
- nauczyciele zostali przeszkoleni i nabyli uprawnienia do
prowadzenia
rekomendowanego programu profilaktycznego
„Program Domowych Detektywów”, program jest realizowany we
współpracy z rodzicami uczniów kl. IV.
3.Bieszczadzki Zespół Szkół zawodowych w Ustrzykach
Dolnych zrealizował programy nastawione na profilaktykę
uzależnień oraz edukację w tym działania z zakresu profilaktyki
przeciwdziałania przemocy, skierowanej do uczniów oraz
rodziców. Realizowany jest program edukacyjny „ARS, czyli jak
dbać o miłość” dotyczący profilaktyki używania substancji
psychoaktywnych adresowany do młodzieży szkół średnich.
W ramach współpracy ze stacją Sanitarno-Epidemiologiczną
realizowany jest program „Trzymaj formę” inicjatywa
propagująca zdrowy styl życia.
Szkoła współpracuje również z
-Komendą Powiatową Policji w ramach tej współpracy
organizowane
są
spotkania
młodzieży
na
temat
odpowiedzialności prawnej nieletnich, przemocy, handlu ludźmi,
uzależnień, zagrożeń w Internecie,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gminną
Komisją
ds.
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,
- Sądem Rejonowym w Lesku Wydziałem Rodzinnym
i Nieletnich,
- Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Ustrzykach
Dolnych, organizowane są zajęcia dla młodzieży z profilaktyki
uzależnień z psychologiem, pedagogiem z w/w placówek.
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3

Podniesienie
kompetencji
zawodowych
pracowników

4. Przedstawiciele Powiatowej Komendy Policji w Ustrzykach
Dolnych systematycznie prowadzą prelekcje dotyczące
bezpieczeństwa, agresji i zjawisk przemocy. Spotkania odbywały
się w roku szkolnym 2019 we wszystkich szkołach na terenie
Gminy Ustrzyki Dolne i uczestniczyli w nich uczniowie,
nauczyciele oraz rodzice. Działania te są edukacyjne i mają na
celu profilaktykę w zapobieganiu powstawania przemocy
w rodzinie.
5.Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ustrzykach Dolnych w ramach
działań profilaktycznych przeprowadza
- szkolenia Rady Pedagogicznej dotyczące procedury
„Niebieskiej Karty”,
- prowadzone są systematyczne zajęcia warsztatowe dla
uczniów dotyczące zachowań agresywnych. Nauka mówienia
o własnych emocjach i sytuacjach, które mogą zagrażać ich
bezpieczeństwu w środowisku pozaszkolnym,
- prowadzona jest pedagogizacja rodziców na temat
umiejętności
wychowawczych
oraz
odpowiedzialności
wynikających ze stosowania zachowań agresywnych do dzieci,
- indywidualna opieka nad rodzinami, gdzie występuje ryzyko
zachowań przemocowych oraz systemowa opieka nad uczniami
z rodzin objętych procedurą Niebieskiej Karty,
- indywidualne rozmowy edukacyjne dla rodziców wskazujące na
metody pracy z dziećmi eliminujące karę lub przemoc,
prowadzenie
mediacji
między
rodzicami
w celu zmniejszenia napięć mogących prowadzić do zachowań
agresywnych w środowisku rodzinnym,
- utworzenie szkolnego Klubu Mediatorów Rówieśniczych –
wskazywanie na problem agresji rówieśniczej oraz domowej i na
alternatywne rozwiązywanie konfliktów,
- zajęcia w ramach lekcji wychowawczych prowadzonych
w poszczególnych klasach na temat radzenia sobie
z zachowaniami agresywnymi,
- organizowanie cyklicznych spotkań dla poszczególnych klas
z przedstawicielami policji oraz pedagogami na temat przemocy
i reagowania w przypadku jej doznawania, współpraca szkoły
z przedstawicielami policji, pomocy społecznej, poradni
psychologiczno-pedagogicznej, sądu rodzinnego,
-udział nauczycieli i wychowawców w szkoleniach mających na
celu doskonalenie umiejętności rozpoznawania niepokojących
objawów u uczniów wskazujących na możliwość występowania
przemocy w środowisku szkolnym lub rodzinnym.
1.Przeprowadzone zostały dwa szkolenia dla członków zespołu
Interdyscyplinarnego i grup roboczych;
I – Szkolenie pt. „Profilaktyka wypalenie zawodowego dla osób
pracujących
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służb
i instytucji
zajmujących się
przeciwdziałaniem
przemocy w
rodzinie

4

Zapewnienie
kompleksowej
pomocy członkom
rodzin,
w których
występuje
problem
przemocy

w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie”
zorganizowane we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Ustrzykach Dolnych w dniach 12-13 września 2019
r.
II – Szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy pt.
„Wszczynanie i prowadzenie procedury Niebieskiej Karty”
zorganizowanie
w dniu 22 maja 2019 r.
1.Pracownicy socjalny w ramach pracy socjalnej udzielają
informacji i wyjaśnień głównie ofiarom przemocy domowej
o możliwościach uzyskania wsparcia (w ramach indywidualnych
kontaktów z zainteresowanymi), informacji w zakresie przepisów
prawnych oraz stosowania procedury związanej z przemocą
w rodzinie przekazywali informacje sprawcom przemocy
o prawnych konsekwencjach stosowania przemocy w rodzinie.
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.
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
2018r.
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
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psychiatry, specjalistów psychoterapii uzależnień i instruktora
terapii uzależnień.
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. Od kwietnia 2018r. funkcjonuje świetlica opiekuńcza „Pełna
Chata” działającą w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie
zapewniająca
dzieciom
z
terenu
powiatu
bieszczadzkiego opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, zajęcia
sportowe,
rozwój
zainteresowań.
Prowadzi
zajęcia
o charakterze edukacyjnym, kompensacyjno-wyrównawczym,
działania służące rozwijaniu zdolności i umiejętności dzieci,
zajęcia plastyczne i taneczne oraz wycieczki między innymi do
teatru, kina i muzeów. Ponadto w Świetlicy znajduje się sala
komputerowa, która wyposażona jest w 6 nowych stanowisk
komputerowych, sala sportowa w której znajdują się drabinki,
maty sportowe oraz lustra do zajęć tanecznych, sala zabaw
w której dzieci znajdą wszelkiego rodzaju gry, materiały
edukacyjne, akcesoria plastyczne. Oprócz tego w placówce
dzieci mogą korzystać z stołu bilardowego, piłkarzyków,
Cymbergaja, stołu ping-pongowego oraz Xboxa. Placówka
w ciągu roku szkolnego, w dni robocze, działa od poniedziałku
do piątku, w godzinach od 1200- do 1800, 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
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kalendarzowym, podawane do wiadomości we wrześniu br. oraz
w tygodniu poprzedzającym dni wolne.
8.Z uwagi na brak placówki na terenie najbliższych powiatów
prowadzącej zajęcia korekcyjno-edukacyjne dla sprawców
przemocy nie może zostać zrealizowane działanie zawarte
w harmonogramie pracy gminnego programu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
- z uwagi na brak lokalu na spotkania oraz brak osób chętnych
do uczestnictwa w grupie wsparcia nie może zostać
zrealizowane działanie zawarte w pkt 4 harmonogramu.
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Monitoring i ewaluacja
Na podstawie informacji uzyskanych z Komendy Powiatowej Policji
w Ustrzykach Dolnych w/s liczby interwencji dotyczących przemocy domowej, liczby
sprawców przemocy domowej, liczby sprawców doprowadzonych do izby wytrzeźwień
oraz liczby wszczętych postępowań z art.207 KK w latach 2017-2019 wynika, że liczba
w 2019 r. uległa znacznemu zwiększeniu.
Rok
Liczba interwencji
dotyczących przemocy
domowej
Liczba ofiar przemocy
domowej ogółem
W tym liczba kobiet
W tym liczba mężczyzn
W tym liczba dzieci
Liczba sprawców
przemocy domowej
W tym liczba kobiet
W tym liczba mężczyzn
W tym liczba nieletnich
Liczba sprawców
doprowadzonych do
izby wytrzeźwień
W tym liczba kobiet
W tym liczba mężczyzn
W tym liczba nieletnich
Liczba wszczętych
postępowań z art.207 KK

2017

2018

2019

15

14

54

45

25

60

38
4
3

24
0
1

45
7
8

47

25

59

5
42
0

3
22
0

7
52
0

10

6

6

0
10
0

0
6
0

0
16
0

22

16

30

Na podstawie dokumentacji prowadzonej przez Zespół Interdyscyplinarny oraz
grupy robocze wynika, że wzrosła liczba wszczętych procedur „Niebieskie Karty” oraz
osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
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Działania pomocowe prowadzone w ramach procedury „Niebieskie Karty”
w odniesieniu do osób uwikłanych w problem przemocy w rodzinie w 2019r.
1. Działania podejmowane wobec osób doświadczających przemocy w rodzinie:
Liczba osób
8
6
3
2
3

Podjęte działania
Psychoterapia dla osób współuzależnionych
Wsparcie psychologa
Objęcie dozorem kuratora
Wsparcie asystenta rodziny
Pomoc prawna

2. Działania podejmowane wobec osób stosujących przemoc w rodzinie:
Liczba osób
11
15
13
8
2
6

Podjęte działania
Psychoterapia dla osób uzależnionych
Wniosek do Prokuratury Rejonowej
o przymusowe leczenie odwykowe
Wniosek do Prokuratury o podjęcie działań
w stosunku do sprawcy przemocy
Skierowanie do Gminnej Komisji
ds. Rozwiązywania problemów
Alkoholowych o leczenie odwykowe
Pomoc prawna
Objęcie dozorem kuratora sądowego

3. Działania podejmowane wobec świadków przemocy w rodzinie:
Liczba osób
2
12
3
2
1

Podjęte działania
Objęcie dziecka pomocą psychologicznopedagogiczną w szkole oraz zajęciami
dydaktyczno-wychowawczymi
Wniosek do Sądu Rodzinnego o wgląd
w sytuacje rodziny
Skierowanie do świetlicy opiekuńczej
Wsparcie pomocą psychologiczną
Objecie dozorem kuratora

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.
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W 2019 na prowadzenie działalności Zespołu Interdyscyplinarnego została
zaplanowana kwota 6 500,00 zł. Wykorzystano kwotę 6 195,76 zł.
Środki
zostały
przeznaczone
na
szkolenie
członków
Zespołu
Interdyscyplinarnego i grup roboczych, koszty spotkań członków Zespołu
Interdyscyplinarnego, zakup materiałów biurowych, opłata za posiadanie telefonu,
z którego korzystają członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych,
opłata za przesyłki pocztowe.
5.12 Program Współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami
pozarządowymi na 2019 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). Organ stanowiący
jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek uchwalania rocznego programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi, zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (tekst
jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 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 2018 roku na wniosek Burmistrza Ustrzyk Dolnych Rada Miejska
w Ustrzykach Dolnych podjęła Uchwałę Nr II/12/18 z dnia 22 listopada 2018 r.
w sprawie programu współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2019. Program wskazywał m.in. zadania publiczne i zasady
współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w tym m.in. katalog zadań, zgodnie
z którymi współpraca powinna być realizowana. Program określał ponadto zasady
finansowania niniejszych zadań w przypadku ich realizacji przez wskazane podmioty,
szczegółowe cele, formy oraz priorytetowe obszary współpracy.
Zgodnie z ustawą program został poddany konsultacjom społecznym w Gminie
Ustrzyki Dolne. Jego projekt został podany do publicznej wiadomości w Biuletynie
Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu oraz w siedzibie Urzędu
Miejskiego na tablicy ogłoszeń. Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość
przekazania swoich wniosków i uwag w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną.
W przeprowadzonych konsultacjach wzięła udział jedynie Gminna Rada Działalności
Pożytku Publicznego, która wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały, poza tym
nie wpłynęły inne uwagi dotyczące Rocznego Programu Współpracy. W związku
z powyższym Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych w dniu 22 listopada 2018 r. podjęła
uchwałę Nr II/12/18 w sprawie programu współpracy Gminy Ustrzyki Dolne
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2019.
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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 2019 r., poz. 688 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 2019 r., poz. 1468 z późn.
zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość
dochodów
na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału
między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
Celem współpracy gminy Ustrzyki Dolne z podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego zgodnie z podjętą uchwałą, jest kształtowanie ładu społecznego
poprzez:
• umacnianie poczucia świadomości i odpowiedzialności społecznej za siebie,
swoje otoczenie wspólnotę lokalną oraz jej tradycje;
• stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców
gminy w tym umocnienie lokalnych działań;
• zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów;
• poprawę jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych;
• integrację podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zakresem sferę zadań
publicznych;
• otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność poprzez umożliwienie
indywidualnego wystąpienia z ofertą na realizację projektów, konkretnych
zadań.
Organizacje pozarządowe, obok sektora publicznego i prywatnego są trzecim
sektorem działającym na rzecz dobra publicznego. Organizacje podejmują działania
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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.
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 2019 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.
118
RAPORT O STANIE GMINY

WWW.USTRZYKI-DOLNE.PL

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%.
j. wspieranie techniczne, szkoleniowe i informacyjne oraz integracji III sektora.
Priorytetowe zadania publiczne
W roku 2019 gmina Ustrzyki Dolne wspierała zadania publiczne w zakresie:
1. „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, popularnonaukowych poświęconych zagadnieniom edukacyjnym i wychowawczym;
5) Prowadzenie nieodpłatnych korepetycji adresowanych do uczniów z rodzin
ubogich;
6) Prowadzenie warsztatów integracyjnych oraz szkoleniowo-wypoczynkowych.
2. „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.
3. „Ochrona zdrowia”:
1) Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz działań mających
na celu poprawę funkcjonowania osób chorych i niepełnosprawnych;
2) Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie,
rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego
funkcjonowania osób niepełnosprawnych;
3) Pomoc medyczna dla osób bezdomnych i ubogich;
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4) Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa;
5) Prowadzenie działalności edukacyjnej i organizowanie badań profilaktycznych;
6) Organizowanie wypoczynku dla osób niepełnosprawnych.
4. „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.
5. „Profilaktyka
i
rozwiązywanie
problemów
alkoholowych
oraz
przeciwdziałanie narkomanii”:
1) Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży
zagrożonej uzależnieniami;
2) Realizacja programów edukacyjno-terapeutycznych;
3) Udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe
oraz ofiarom przestępstw będących następstwem nadużywania alkoholu;
4) Prowadzenie zajęć warsztatowych oraz rekreacyjno-sportowych dla dzieci
i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami;
5) Organizacja zajęć terapeutycznych i profilaktycznych w świetlicach
socjoterapeutycznych i środowiskowych;
6) Podejmowanie działań pomocowych, akcji, konkursów i imprez
okolicznościowych mających na celu ograniczenie zjawisk patologicznych;
7) Pobudzanie aktywności społecznej i zawodowej osób wykluczonych społecznie
poprzez wspieranie zatrudnienia socjalnego;
8) Prowadzenie programów profilaktycznych w oparciu o wolontariat.
6. „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
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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.
7. „Kultura fizyczna i sport”:
1) Organizacja imprez z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy
Ustrzyki Dolne;
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.
8. „Turystyka”:
1) Organizacja wydarzeń turystyczno-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy;
2) Organizacja imprez krajoznawczych;
3) Uatrakcyjnienie oferty turystycznej;
4) Działania popularyzujące atrakcyjność turystyczną Gminy.
9. „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).
10. „Rozwój przedsiębiorczości”:
1) Kształtowanie aktywnej i przedsiębiorczej postawy wśród młodzieży,
w tym włączenie pracodawców do tego procesu;
2) Popularyzacja lokalnych zasobów i wyróżników w obszarze przedsiębiorczości;
3) Organizacja wydarzeń promujących dobre praktyki z zakresu innowacyjności,
transferu nowoczesnych technologii i współpracy Biznes – Nauka, jako
elementu rozwoju przedsiębiorczości.
11. „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.
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;
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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.
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 2019 r. środki przeznaczone na realizację programu współpracy przedstawia
poniższa tabela:
Zakładana
W tym
minimalna kwota
W tym
w trybie
środków
w trybie
Lp.
Zakres współpracy
otwartych
planowanych na
małych
konkursów
realizację
grantów
ofert
programu
1.
Nauka, Edukacja,
15 000,00 zł
15 000,00 zł
0,00 zł
Oświata i Wychowanie
2.
Upowszechnianie kultury
30 000,00 zł
20 000,00 zł 10 000,00 zł
3.
Ochrona zdrowia
2 500,00 zł
0,00 zł
2 500,00 zł
4.
Pomoc społeczna
523 500,00 zł
523 500,00 zł
0,00 zł
5.
Profilaktyka i
rozwiązywanie
problemów alkoholowych
30 000,00 zł
25 000,00 zł
5 000,00 zł
oraz przeciwdziałanie
narkomanii
6.
Ochrona zwierząt
30 000,00 zł
30 000,00 zł
0,00 zł
bezdomnych
7.
Kultura fizyczna i sport
230 000,00 zł
230 000,00zł
0,00 zł
8.
Turystyka
20 000,00 zł
20 000,00 zł
0,00 zł
9.
Aktywizacja i integracja
osób w wieku
50 000,00 zł
50 000,00 zł
0,00 zł
emerytalnym w życiu
społecznym
10.
Rozwój
5 000,00 zł
0,00 zł
5 000,00 zł
przedsiębiorczości
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Działalność na rzecz
organizacji
pozarządowych
Ogółem

11.

17 500,00 zł
953 500,00 zł

12 500,00 zł

5 000,00 zł

926 000,00 zł 27 500,00 zł

Otwarte konkursy ofert w 2019 r.
23 listopada 2018 r. na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 13 ust. 1 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.), ogłoszono otwarte konkursy ofert
na 2018 r. z zakresu:
1. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
2. Upowszechnianie kultury;
3. Pomoc społeczna;
4. Profilaktyka
i
rozwiązywanie
problemów
alkoholowych
oraz
przeciwdziałanie narkomanii;
5. Ochrona zwierząt bezdomnych;
6. Kultura fizyczna i sport;
7. Turystyka;
8. Aktywizacja i integracja osób w wieku emerytalnym w życiu społecznym;
9. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych.
Kwoty przyznanych dotacji
przedstawiają się następująco:

z

poszczególnych

zakresów

współpracy

1. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie:
Numer
oferty

Nazwa Oferenta

Stowarzyszenie
Bieszczadzka
252/2018
Przestrzeń Kulturowa
w Krościenku
Stowarzyszenie
271/2018 Przyjaciół Ustrzyckiej
„Dwójki”

Nazwa wnioskowanego
zadania

Kwota dotacji

Wychowanie przez czytanie
– magia czytania

6 000,00 zł

Omnibus Matematyczny
2019

9 000,00 zł

Nazwa wnioskowanego
zadania

Kwota dotacji

2. Upowszechnianie kultury:
Numer
oferty

Nazwa Oferenta
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Stowarzyszenie
Bieszczadzka
251/2018
Przestrzeń Kulturowa
w Krościenku

„Obcasy i pantofelki –
kopciuszki, kobiety,
panienki…”

4 650,00 zł

Nazwa Oferenta

Nazwa wnioskowanego
zadania

Kwota dotacji

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

523 498,00 zł

3. Pomoc społeczna:
Numer
oferty

263/2018

4. Profilaktyka
i
rozwiązywanie
przeciwdziałanie narkomanii:
Numer
oferty

253/2018

255/2018

265/2018

270/2018

Nazwa Oferenta
Stowarzyszenie
Bieszczadzka
Przestrzeń Kulturowa
w Krościenku
Stowarzyszenie Klub
Seniora „Radość
Życia”
Ochotnicza Straż
Pożarna w
Ustjanowej
Stowarzyszenie
Przyjaciół Ustrzyckiej
„Dwójki”

problemów

alkoholowych

oraz

Nazwa wnioskowanego
zadania

Kwota dotacji

Zrozumieć świat – integracja
sensoryczna

7 000,00 zł

Ze zdrowiem i kulturą
w świat seniorów

5 000,00 zł

Pędzi, pędzi kulig niczym
błyskawica

5 000,00 zł

Żyj zdrowo, baw się
bezpiecznie bądź aktywny
i otwarty na nowe wyzwania

8 000,00 zł
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5. Ochrona zwierząt bezdomnych:
Numer
oferty

Nazwa Oferenta

Nazwa wnioskowanego
zadania

Kwota dotacji

268/2018

Bieszczadzka
Organizacja Ochrony
Zwierząt

Ochrona zwierząt
bezdomnych

30 000,00 zł

Nazwa wnioskowanego
zadania

Kwota dotacji

6. Kultura fizyczna i sport:
Numer
oferty

233/2018

Nazwa Oferenta
Międzyszkolny Klub
Sportowy „Halicz”
Ustrzyki Dolne

238/18

Uczniowski Klub
Sportowy
,,Krzemień’’

240/18

Miejski Klub
Sportowy
,,Bieszczady’’
Ustrzyki Dolne
Sp. z o.o.

241/18

Stowarzyszenie
Bieszczadzkiego
Biegu Lotników

Udział w imprezach
sportowych oraz szkolenie
dzieci i młodzieży sekcji
narciarstwa biegowego oraz
sekcji lekkoatletycznej MKS
„Halicz” Ustrzyki Dolne
Od zabawy i rekreacji do
sportu – organizacja zajęć
i zawodów sportowych,
szkolenie zawodników oraz
udział w imprezach
o charakterze sportowym
Organizacja zajęć i imprez
sportowych w zakresie
prowadzenia Miejskiego
Klubu Sportowego
Bieszczady Ustrzyki Dolne
Sp. z o.o. na terenie gminy
Ustrzyki Dolne – sekcja piłki
nożnej oraz utrzymanie
stadionu sportowego
Organizacja imprez
sportowo – rekreacyjnych
o zasięgu wojewódzkim,
ogólnopolskim
i międzynarodowym
na terenie gminy Ustrzyki
Dolne – XXXII Bieszczadzki
Bieg Lotników – edycja
zimowa

67 000,00 zł

9 000,00 zł

90 000,00 zł

8 000,00 zł
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242/18

248/18

Ludowy Uczniowski
Klub Sportowy
Ustianowa działający
przy Szkole
Podstawowej w
Ustianowej Górnej
Ludowy Klub
Sportowy
Mechanizator
Ustrzyki Dolne

250/18

Uczniowski Klub
Sportowy ,,Laworta’’

260/18

Uczniowski Klub
Sportowy Delfinek w
Ustrzykach Dolnych

Szkolenie dzieci i młodzieży
sekcji narciarstwa
biegowego LUKS
,,Ustianowa’’

11 000,00 zł

Popularyzacja szachów
na terenie gminy Ustrzyki
Dolne

8 000,00 zł

Rozwój i upowszechnianie
narciarstwa alpejskiego
wśród dzieci i młodzieży
Szkolenie dzieci i młodzieży
oraz udział w imprezach
pływackich UKS Delfinek
w Ustrzykach Dolnych
w 2019 roku

28 000,00 zł

9 000,00 zł

7. Turystyka:
Numer
oferty

Nazwa Oferenta

Nazwa wnioskowanego
zadania

Kwota dotacji

254/18

Karpackie
Stowarzyszenie
Turystyczno –
Kulturalne ,,Źródła
Karpat’’

Ustrzycka Rozeta
i Bieszczadzka Platforma
Wirtualna elementami oferty
turystycznej wpływającej
na rozwój turystyczny gminy
Ustrzyki Dolne

20 000,00 zł

8. Aktywizacja i integracja osób w wieku emerytalnym w życiu społecznym:
Numer
oferty

Nazwa Oferenta

Nazwa wnioskowanego
zadania

Kwota dotacji

258/18

Ustrzyckie
Stowarzyszenie
Kultury

Ustrzycki Uniwersytet
Trzeciego Wieku

50 000,00 zł
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9. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych:
Numer
oferty

Nazwa Oferenta

Nazwa wnioskowanego
zadania

Kwota dotacji

257/2018

Fundacja
Bieszczadzka

„Działaj Lokalnie” –
wyzwalamy społeczną
energię Edycja 2018

12 500,00 zł

21 stycznia 2019 r. Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłosił drugi nabór w otwartych
konkursach ofert z zakresu „Upowszechnianie kultury”.
Kwoty przyznanych dotacji z poszczególnych zakresów współpracy w drugim
naborze wniosków przedstawiają się następująco:
Upowszechnianie kultury – drugi nabór:
Numer
oferty

Nazwa Oferenta

Nazwa wnioskowanego
zadania

Kwota dotacji

13/2019

Ustrzyckie
Stowarzyszenie
Kultury

„Mogę więcej” –
upowszechnianie kultury
przez pryzmat tańca

15 160,00 zł

Małe granty
W 2019 r. przyznano również dotacje na realizację zadań publicznych w trybie
art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm). Wykaz przyznanych
dotacji w trybie Małych Grantów przedstawia poniższa tabela:
Numer
oferty

Nazwa Oferenta

3/2019

Karpackie
Stowarzyszenie
TurystycznoKulturalne „Źródła
Karpat”

19/2019

Ustrzyckie
Stowarzyszenie
Kultury

Nazwa
wnioskowanego
zadania
III Bieszczadzkie
Forum Gospodarcze –
z młodzieżą ustrzycką
wchodzimy w świat
przedsiębiorczości
i biznesu
Spotkanie z kolędą
i pastorałką
„Śpiewajmy i grajmy
mu”

kwota dotacji

5 000,00 zł

3 450,00 zł
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20/2019

Karpackie
Stowarzyszenie
TurystycznoKulturalne „Źródła
Karpat”

Bieszczadzka Gra
Terenowa – dbanie
o zachowanie
dziedzictwa
kulturowego poprzez
popularyzację
warsztatów
Bieszczadzkich
Odkrywców
i utworzenie szlaku
kulturowego na terenie
gminy Ustrzyki Dolne

6 550,00 zł

325/2019

Stowarzyszenie
Przyjaciół Ustrzyckiej
„Dwójki”

Nowa Kultura 2019
poprzez działania
rówieśnicze

3 600,00 zł

521/2019

Stowarzyszenie
COPERNICUS
w Ustrzykach
Dolnych

Targi edukacyjno –
zawodowe dla uczniów
Szkoły Podstawowej
nr 1 w Ustrzykach
Dolnych

1 177,00 zł

5121/2019

Stowarzyszenie
Przyjaciół
Ustrzyckiej „Dwójki”

IV Bieszczadzkie
Forum Organizacji
Pozarządowych

5 000,00 zł

Podsumowując Gmina Ustrzyki Dolne na realizację zadań publicznych, przez
organizacje pozarządowe, w 2019 r. przeznaczyła łącznie kwotę 953 500,00 zł z czego
925 808,00 zł w trybie otwartych konkursów ofert, natomiast kwotę 24 777,00 zł
w trybie małych grantów.
Wszystkie złożone oferty zostały zweryfikowane przez Komisje Konkursowe
powoływane przez Burmistrza Ustrzyk Dolnych pod względem formalnym oraz
merytorycznym. Efektem prac była zgodność wyboru ofert oraz wysokości
proponowanych kwot dotacji, do zatwierdzenia Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych, 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.
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W terminie do 30 września 2018 r. złożonych zostało 15 wniosków dotyczących
inicjatyw lokalnych. Po przeprowadzonej weryfikacji 6 wniosków uzyskało
rekomendację Burmistrza Ustrzyk Dolnych na finansowanie realizacji w ramach
inicjatyw lokalnych.
1. Stowarzyszenie Przyjaciół Ustrzyckiej „Dwójki” – Organizacja koła zajęć
kulinarnych „Słodkie, słone, kwaśne”:
Wnioskowana
Udział
Wkład
kwota (udział
Wkład pracy
Całkowity
finansowy
rzeczowy
finansowy
społecznej
koszt zadania
wnioskodawcy wnioskodawcy
Gminy)
7 600,00 zł

1 000,00 zł

0,00 zł

2 400,00 zł

2. Grupa Inicjatywna Jureczkowa – Plac zabaw w Jureczkowej:
Wnioskowana
Udział
Wkład
kwota (udział
Wkład pracy
finansowy
rzeczowy
finansowy
społecznej
wnioskodawcy wnioskodawcy
Gminy)
17 919,00 zł

250,00 zł

0,00 zł

5 795,00 zł

11 000,00 zł

Całkowity
koszt zadania
23 964,00 zł

3. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej PROCHATKA II w Ustrzykach Dolnych –
Wspólnie dla bezpieczeństwa:
Wnioskowana
Udział
Wkład
kwota (udział
Wkład pracy
Całkowity
finansowy
rzeczowy
finansowy
społecznej
koszt zadania
wnioskodawcy wnioskodawcy
Gminy)
45 812,28 zł

15 425,00 zł

162,72 zł

300,00 zł

61 700,00 zł

4. Stowarzyszenie Przyjaciół Ustrzyckiej „Dwójki” – Pozalekcyjne zajęcia
z zakresu pływania – forma aktywizacji dzieci i młodzieży:
Wnioskowana
Udział
Wkład
kwota (udział
Wkład pracy
Całkowity
finansowy
rzeczowy
finansowy
społecznej
koszt zadania
wnioskodawcy wnioskodawcy
Gminy)
8 920,00 zł

2 000,00 zł

0,00 zł

1 080,00 zł

12 000,00 zł

5. Ochotnicza Straż Pożarna w Ustjanowej – Przeszkolenie strażaków OSP
z gminy Ustrzyki Dolne z ratownictwa medycznego:
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Wnioskowana
kwota (udział
finansowy
Gminy)

Udział
finansowy
wnioskodawcy

Wkład
rzeczowy
wnioskodawcy

Wkład pracy
społecznej

Całkowity
koszt zadania

19 500,00 zł

3 000,00 zł

1 800,00 zł

18 000,00 zł

42 300,00 zł

6. Uczniowski Klub Sportowy „Nafciarz” w Ropience – Doposażamy siłownię
pod chmurką:
Wnioskowana
Udział
Wkład
kwota (udział
Wkład pracy
Całkowity
finansowy
rzeczowy
finansowy
społecznej
koszt zadania
wnioskodawcy wnioskodawcy
Gminy)
7 660,00 zł

2 500,00 zł

0,00 zł

800,00 zł

10 960,00 zł

Na realizację powyższych zadań w ramach inicjatywy lokalnej gmina Ustrzyki
Dolne przekazała łączną kwotę w wysokości 107 411,28 zł. Wkład własny oferentów
wyniósł 54 512,72 zł, a całkowity koszt realizacji zadań to 161 924,00 zł.
Inne formy współpracy
Organizacje pozarządowe otrzymały w 2019 roku dofinansowanie w ramach
funduszu profilaktyki przeciwalkoholowej na wnioski składane do Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, oraz ze
środków z rezerwy dysponowanej przez Burmistrza Ustrzyk Dolnych. Ogółem
na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ustrzyki Dolne na rok 2019
przekazano kwotę 310 074,12 zł. Ponadto Gmina Ustrzyki Dolne wspiera sektor
pozarządowy również w innych aspektach np. część organizacji pozarządowych
działających na terenie gminy Ustrzyki Dolne otrzymuje całoroczne wsparcie poprzez
opłacanie należności za rachunki telefoniczne, wodę i ogrzewanie, a także w formie
zwolnienia z kosztów wynajmu lokalu.
Istotną kwestią jest również udzielane wsparcie organizacyjne przy
prowadzonych przedsięwzięciach, np. poprzez udostępnianie gminnych obiektów i
urządzeń (sali konferencyjnej, hali sportowej).
Gmina Ustrzyki Dolne prowadziła również działalność w postaci udzielania
i przekazywania informacji organizacjom pozarządowym działających na jej terenie
o źródłach pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych m.in. poprzez
umieszczanie na stronie internetowej Urzędu informacji oraz wniosków niezbędnych
do skorzystania z dotacji, projektu lub szkolenia. W ramach polityki informacyjnej
na stronie internetowej gminy utworzona została zakładka przeznaczona dla
organizacji pozarządowych w której na bieżąco umieszczane są informacje
o ogłoszonych konkursach oraz wszelkie niezbędne dokumenty konkursowe.
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Nagroda Burmistrza Ustrzyk Dolnych
Zgodnie z Programem współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego, Burmistrz Ustrzyk Dolnych raz w roku przyznaje nagrodę wyróżniającej
się organizacji pozarządowej lub liderowi działalności pro publico bono.
W 2019 r. Laureatem nagrody dla wyróżniającej się organizacji pozarządowej
zostało Stowarzyszenie Klub Seniora „Radość Życia”. Nagrodę z rąk Pana Burmistrza
Bartosza Romowicza odebrała Prezes Zarządu Pani Ryszarda Grządziel podczas
IV Bieszczadzkiego Forum Organizacji Pozarządowych.
Podsumowanie
Podsumowując, w 2019 roku Gmina Ustrzyki Dolne współpracowała
z organizacjami pozarządowymi na wielu płaszczyznach związanych z rozwojem
regionu oraz wspieraniem działań na rzecz różnych grup społecznych. Realizacja
programu daje podstawę do wniosku, że działania te nakierowane były
w szczególności na tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej oraz
prowadzenia ciekawych i efektywnych inicjatyw na rzecz mieszkańców. Realizacja
ubiegłorocznego programu pozwoliła na szeroko rozumianą promocję aktywności
lokalnej społeczności, a także służyła budowaniu i umacnianiu partnerstwa pomiędzy
miastem a organizacjami pozarządowymi. Dzięki kontynuowanej współpracy
z organizacjami oraz dofinansowaniu przez gminę realizowanych zadań publicznych,
można stwierdzić, że budowane jest aktywne partnerstwo pomiędzy administracja
publiczną a organizacjami pożytku publicznego.
5.13 Akademia Pozytywnej Komunikacji
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych od dnia
1 września 2018 r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 pt. „Akademia Pozytywnej Komunikacji”.
W pierwszym etapie projektu zrealizowanym w roku 2018 dokonano adaptacji
pomieszczeń w siedzibie MGOPS, w których realizowane są zajęcia. W wyniku
przeprowadzonych prac remontowych powstały dwa pomieszczenia do realizacji
szkoleń / wsparcia indywidualnego, budynek został dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych poprzez m. in. budowę pochylni.
Projekt skierowany jest do rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, korzystających lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem ze
świadczeń pomocy społecznej, zamieszkujących na terenie gminy Ustrzyki Dolne.
Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania rodzin zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym, przeżywających jednocześnie trudności w pełnieniu
funkcji opiekuńczo – wychowawczych, poprzez poszerzenie oferty dotyczącej
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realizacji usług społecznych i usług wsparcia rodziny w Miejsko – Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej.
W okresie od 01.11.2018 r. do 21.12.2018 r. prowadzona była rekrutacja do
udziału w pierwszej turze projektu. Do udziału w projekcie zakwalifikowano 10 rodzin:
39 osób (w tym 18 kobiet, 21 mężczyzn). Wsparcie w ramach projektu prowadzone
jest przy użyciu narzędzia jakim jest kontrakt socjalny zawierany na podstawie ustawy
o pomocy społecznej. Formy wsparcia planowane są indywidualnie w zależności od
potrzeb rodziny.
W okresie od stycznia do sierpnia 2019 r.
• 21 dzieci (7 dziewczynek, 14 chłopców) zostało objętych wsparciem
specjalistów, w tym:
o 4 dzieci korzystało ze wsparcia terapeuty dziecięcego, zrealizowano 40
godzin zegarowych wsparcia;
o 4 dzieci korzystało ze wsparcia logopedy, zrealizowano 32 godziny
zegarowe wsparcia;
o 3 dzieci korzystało ze wsparcia neurologopedy, zrealizowano 16 godzin
zegarowych wsparcia;
o 9 dzieci korzystało ze wsparcia pedagoga, zrealizowano 72 godziny
zegarowe wsparcia;
o 15 dzieci korzystało ze wsparcia psychologa dziecięcego, zrealizowano 160
godzin zegarowych wsparcia.;
• 16 osób dorosłych (rodziców) zostało objętych wsparciem specjalistów, w tym:
o 10 osób skorzystało ze wsparcia fizjoterapeuty, zrealizowano 80 godzin
zegarowych wsparcia;
o 12 osób skorzystało ze wsparcia rehabilitanta, zrealizowano 128 godzin
zegarowych wsparcia;
o 4 osoby skorzystały ze wsparcia terapeuty uzależnień, zrealizowano
56 godzin wsparcia;
o 2 osoby skorzystały ze wsparcia psychiatry, zrealizowano łącznie
16 godzin wsparcia;
o 7 osób skorzystało z poradnictwa prawnego, zrealizowano łącznie
40 godzin wsparcia.
• 23 dzieci (8 dziewczynek, 15 chłopców) uczestniczyło we wsparciu grupowym
w formie treningów: zastępowania agresji, intelektualnym, integracji emocjonalnej;
• 16 rodziców (10 kobiet, 6 mężczyzn) objętych zostało poradnictwem
specjalistycznym (psychologicznym / rodzinnym, które zrealizowano w wymiarze
240 godzin zegarowych oraz uczestniczyło w spotkaniach grupy wsparcia (32
godziny);
Zrealizowano 4 – dniowy wyjazd szkoleniowo – integracyjny w którym wzięło udział 32
osoby (w tym 13 rodziców i 19 dzieci).
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W okresie od września do października 2020 r. prowadzona była rekrutacja do
udziału w II edycji projektu. W okresie od 1.11.2019 r. do 31.12.2019 r. pracownicy
socjalni zawarli kontrakty socjalne z 10 rodzinami (35 osób, w tym 20 kobiet,
15 mężczyzn). Realizacja wsparcia w ramach drugiej edycji projektu rozpoczęła się
w grudniu 2019 r.
5.14 Ustrzycka Karta Dużej Rodziny

Program „Ustrzycka Karta Dużej Rodziny” realizowany jest od 30 stycznia 2016
r. Wprowadzony został Uchwałą nr XV/179/2015 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Ustrzyki Dolne
Programu „Ustrzycka Karta Dużej Rodziny” (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) oraz Uchwałą nr
VII/84/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 lutego 2019 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 2019 r. poz. 1700).
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. 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
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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 2019 r. do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustrzykach
Dolnych wpłynęło 159 wniosków o przyznanie Ustrzyckiej Kart Dużej Rodziny. Na ich
podstawie wydano 347 kart dla członków 159 rodzin. Złożono również 2 wnioski
o przedłużenie karty. Na dzień 31 grudnia 2019 r. do Programu przystąpiło
19 przedsiębiorców z różnych branż.
VI. Realizacja uchwał Rady Miejskiej
Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym do organu wykonawczego gminy należy m.in. wykonywanie Uchwał Rady
Gminy.
Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej Burmistrz
Ustrzyk Dolnych przy pomocy Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych realizował
uchwały podjęte przez Radę Miejską w 2019 r. w sposób określony uchwałami.
Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych w 2019 roku obradowała na 15 sesjach,
które odbyły się w poszczególnych dniach:
• 3 stycznia 2019 r.,
• 29 stycznia 2019 r.,
• 26 lutego 2019 r.,
• 25 marca 2019 r.,
• 16 kwietnia 2019 r.,
• 23 maja 2019 r. – sesja nadzwyczajna,
• 19 czerwca 2019 r.,
• 2 lipca 2019 r. – sesja nadzwyczajna,
• 20 sierpnia 2019 r. – sesja nadzwyczajna,
• 18 września 2019 r. – sesja nadzwyczajna,
• 4 października 2019 r.,
• 30 października 2019 r.,
• 25 listopada 2019 r.,
• 17 grudnia 2019 r.,
• 30 grudnia 2019 r.
Podjęte uchwały dotyczyły spraw z zakresu gospodarowania mieniem
komunalnym, spraw społecznych, statutów sołectw Gminy Ustrzyki Dolne,
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, sprzedaży nieruchomości,
spraw związanych z oświatą i ochroną środowiska, powołania składu osobowego
komisji stałych Rady Miejskiej.
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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.

2019 rok
14 dni od
dnia
ogłoszenia
Zrealizowano
w Dz.
Urz.Woj.Po
dkarp.

V/47/19

03.01.2019 r.

Uchwała budżetowa Gminy Ustrzyki
Dolne na 2019 rok

Burmistrz

V/48/19

03.01.2019 r.

w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej gminy Ustrzyki Dolne

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

Zrealizowano

V/49/19

w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w 2019 roku dla Samorządu
03.01.2019 r.
Województwa Podkarpackiego na
realizację zadania publicznego

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

Uchylono
uchwałą
własną Nr
XVI/213/19

V/50/19

03.01.2019 r.

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

Zrealizowano

V/51/19

w sprawie zaciągania zobowiązań
o wartości przekraczającej kwoty
ustalone w uchwale budżetowej
03.01.2019 r.
na 2019 rok (Przebudowa rozbudowa
i nadbudowa Sali przy SP Nr 2
w Ustrzykach Dolnych)

Z dniem
podjęcia

Uchylono
uchwałą
własną Nr
XIII/157/19

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

Uchylono
uchwałą
własną Nr
VIII/124/19

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

Uchylono
uchwałą
własną Nr

V/52/19

V/53/19

w sprawie zawarcia porozumienia
międzygminnego z Gminą Miejską
Przemyśl w 2019 roku

03.01.2019 r.

w sprawie zaciągania zobowiązań
o wartości przekraczającej kwoty
ustalone w uchwale budżetowej
na 2019 rok (Zakup nieruchomości
w Ustrzykach Dolnych – Orange)

03.01.2019 r.

w sprawie zaciągania zobowiązań
o wartości przekraczającej kwoty
ustalone w uchwale budżetowej

Burmistrz
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na 2019 rok (Kompleksowa
przebudowa budynku Orange wraz ze
zmianą sposobu użytkowania PT)

XIII/156/19

V/54/19

w sprawie zaciągania zobowiązań
o wartości przekraczającej kwoty
ustalone w uchwale budżetowej na
2019 rok (Siec wodociągowa w m-ci
Krościenko, Przebudowa drogi gminnej
03.01.2019 r. w Ustrzykach Dolnych ul, Jagiellońska,
ul. Sikorskiego, Termomodernizacja
budynków mieszkalnych, Budowa
kanalizacji sanitarnej, Rozbudowa
kompleksu basenów Delfin PT,
Budowa stadionu zimowego)

V/55/18

w sprawie zmiany uchwały Nr
LV/674/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach
Dolnych z dnia 8 października 2018 r.
03.01.2019 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy
Ustrzyki Dolne”

V/56/19

w sprawie zmiany uchwały
Nr XXVI/337/16 Rady Miejskiej
w Ustrzykach Dolnych z dnia 29
listopada 2016 r. w sprawie
03.01.2019 r.
szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów

V/57/19

03.01.2019 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Ustrzykach Dolnych na 2019 rok

29.01.2019 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Filii
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. prof. Eugeniusza
Wanieka w Ustrzykach Dolnych,
zlokalizowanej w Bandrowie
Narodowym

Burmistrz

29.01.2019 r.

w sprawie przekazania projektu
regulaminu dostarczania wody
i odprowadzenia ścieków

Burmistrz

VI/58/19

VI/59/19

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

Burmistrz

14 dni od
dnia
ogłoszenia
zrealizowano
w Dz.
Urz.Woj.Po
dkarp

Burmistrz

14 dni od
dnia
ogłoszenia
zrealizowano
w Dz.
Urz.Woj.Po
dkarp.

Przewodnic
zący
Komisji
Rewizyjnej

Z dniem
podjęcia

zrealizowano

14 dni od
ogłoszenia
w Dz.
zrealizowano
Urz.Woj.Po
dkarp.
Z dniem
podjęcia
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zrealizowano

VI/60/19

w sprawie ustalenia ekwiwalentu
pieniężnego dla członków ochotniczych
29.01.2019 r.
straży pożarnych w Gminie Ustrzyki
Dolne

VI/61/19

w sprawie pozbawiania kategorii dróg
29.01.2019 r.
gminnych położonych w gminie
Ustrzyki Dolne

Burmistrz

Z dniem
podjęcia z
mocą
obowiązują
ca od 15
stycznia
2019 r.

Burmistrz

14 dni od
ogłoszenia
w Dz.
zrealizowano
Urz.Woj.Po
dkarp.
14 dni od
ogłoszenia
w Dz.
zrealizowano
Urz.Woj.Po
dkarp

29.01.2019 r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii
dróg gminnych

Burmistrz

29.01.2019 r.

w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego”
Stadion zimowy”

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

W trakcie
realizacji

VI/64/19

29.01.2019 r.

w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
„Przemysłowa II”

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

W trakcie
realizacji

VI/65/19

w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż położonych na terenie
29.01.2019 r. Ustrzyk Dolnych nieruchomości mienia
komunalnego, oznaczonych numerami
działek 2042/2 i 2045/1

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

Zrealizowano

VI/66/19

29.01.2019 r.

w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz
Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości
położonych w Ustrzykach Dolnych

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

Zrealizowano

VI/67/19

w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz
29.01.2019 r. Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości
położonych w Ustrzykach Dolnych

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

Zrealizowano

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

W trakcie
realizacji

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

W trakcie
realizacji

VI/62/19

VI/63/19

VI/68/19

29.01.2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości mienia
komunalnego, położonych na terenie
gminy Ustrzyki Dolne

VI/69/19

29.01.2019 r.

w sprawie przystąpienia do
przygotowania projektu uchwały
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ustalającej „Zasady i warunki
sytuowania obiektów małej
architektury, tablic reklamowych i
urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń,
ich gabarytów, standardów
jakościowych oraz rodzajów materiałów
budowlanych, z jakich mogą być
wykonane” dla miasta i gminy Ustrzyki
Dolne
w sprawie wyrażenia zgody na
dzierżawę na okres do 10 lat oraz
odstąpienia od przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy
nieruchomości mienia komunalnego,
położonej w Ustrzykach Dolnych,
oznaczonej numerem działki 2363/9

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

Rezygnacja
dzierżawy

VI/71/19

w sprawie wyrażenia zgody na najem
lokali użytkowych na okres powyżej
3 lat oraz odstąpienia od
29.01.2019 r. przetargowego trybu zawarcia umowy,
nieruchomości mienia komunalnego,
położonych na terenie gminy Ustrzyki
Dolne

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

zrealizowano

VI/72/19

29.01.2019 r.

w sprawie uchwalenia
aktualizacji „Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy
Ustrzyki Dolne”,

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

W trakcie
realizacji

29.01.2019 r.

w sprawie zamiaru utworzenia
publicznej samorządowej
Szkoły Muzycznej I Stopnia
w Ustrzykach Dolnych

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

zrealizowano

VI/70/19

29.01.2019 r.

VI/73/19

VI/74/19

29.01.2019 r.

w sprawie zamiaru utworzenia
publicznej szkoły mistrzostwa
sportowego w Ustrzykach Dolnych

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

Stwierdzono
nieważnośćRozstrzygnięci
e Nadzorcze
Wojewody
Podkarpackie
go PII.4131.2.81.2
019 z dnia 07
marca 2019 r.

VI/75/19

29.01.2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr V/54/19
Rady Miejskiej

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

Zrealizowano
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w Ustrzykach Dolnych z dnia 3 stycznia
2019 roku w sprawie zaciągania
zobowiązań o wartości przekraczającej
kwoty ustalone w uchwale budżetowej
na 2019 rok
VI/76/19

VI/77/19

VII/78/19

VII/79/19

VII/80/19

29.01.2019 r.

29.01.2019 r.

W sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2019 rok
W sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej gminy Ustrzyki
Dolne

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

Zrealizowano

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

Zrealizowano

Z dniem
podjęcia
Podlega
publikacji w Zrealizowano
Dz.
Urz.Woj.Po
dkarp.

26.02.2019 r.

W sprawie zmiany uchwały budżetowej
gminy Ustrzyki Dolne na rok 2019,

Burmistrz

26.02.2019 r.

W sprawie wysokości składki
członkowskiej na rok 2019 w
stowarzyszeniu Lokalna Grupa
działania p.n. „Zielone Bieszczady”

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

Zrealizowano

26.02.2019 r.

W sprawie wysokości składki
członkowskiej w stowarzyszeniu
Euroregion Karpacki Polska

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

zrealizowano

W sprawie ustanowienia pomników
przyrody

VII/81/19

26.02.2019 r.

VII/82/19

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/58/19
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie
zamiaru likwidacji Filii Powiatowej
26.02.2019 r.
i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof.
Eugeniusza Wanieka w Ustrzykach
Dolnych, zlokalizowanej w Bandrowie
Narodowym

VII/83/19

w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/60/19
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
26.02.2019 r.
z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie
ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla

Burmistrz

Burmistrz

Burmistrz

Po upływie
14 dni od
ogłoszenia
zrealizowano
w Dz.
Urz.Woj.Po
dkarp.

Z dniem
podjęcia

Po upływie
14 dni od
ogłoszenia zrealizowano
w Dz.
Urz.Woj.Po
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członków ochotniczych straży
pożarnych w Gminie Ustrzyki Dolne
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”

VII/84/19

26.02.2019 r.

VII/85/19

W sprawie zmiany uchwały
Nr XXIII/279/16 Rady Miejskiej
26.02.2019 r.
w Ustrzykach Dolnych z dnia 12
sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Bandrów Narodowy

VII/86/19

W sprawie zmiany uchwały
Nr XLIII/582/18 Rady Miejskiej
26.02.2019 r. w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 lutego
2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Brelików-Leszczowate

VII/87/19

W sprawie zmiany uchwały
Nr XL/547/17 Rady Miejskiej
26.02.2019 r.
w Ustrzykach Dolnych z dnia 21
grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Brzegi Dolne

VII/88/19

W sprawie zmiany uchwały
Nr XL/550/17 Rady Miejskiej
26.02.2019 r.
w Ustrzykach Dolnych z dnia 21
grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Dźwiniacz Dolny

VII/89/19

W sprawie zmiany uchwały
Nr XL/548/17 Rady Miejskiej
26.02.2019 r.
w Ustrzykach Dolnych z dnia 21
grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Hoszowczyk

VII/90/19

26.02.2019 r.

W sprawie zmiany uchwały
Nr XXXVII/501/17 Rady Miejskiej
w Ustrzykach Dolnych z dnia 29

dkarp.

Burmistrz

Po upływie
14 dni od
ogłoszenia
zrealizowano
w Dz.
Urz.Woj.Po
dkarp.

Burmistrz

Po upływie
14 dni od
ogłoszenia
zrealizowano
w Dz.
Urz.Woj.Po
dkarp

Burmistrz

Po upływie
14 dni od
ogłoszenia
zrealizowano
w Dz.
Urz.Woj.Po
dkarp

Burmistrz

Po upływie
14 dni od
ogłoszenia
zrealizowano
w Dz.
Urz.Woj.Po
dkarp

Burmistrz

Po upływie
14 dni od
ogłoszenia
zrealizowano
w Dz.
Urz.Woj.Po
dkarp

Burmistrz

Po upływie
14 dni od
ogłoszenia
w
Dz.Urz.Woj
.Podkarp

zrealizowano

Burmistrz

Po upływie
14 dni od
ogłoszenia
w

zrealizowano
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września 2017 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Hoszów

Dz.Urz.Woj
.Podkarp

VII/91/19

W sprawie zmiany uchwały
Nr XL/545/17 Rady Miejskiej
26.02.2019 r.
w Ustrzykach Dolnych z dnia 21
grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Jałowe

Burmistrz

Po upływie
14 dni od
ogłoszenia
w
Dz.Urz.Woj
.Podkarp

zrealizowano

VII/91/19

W sprawie zmiany uchwały
Nr XL/549/17 Rady Miejskiej
26.02.2019 r.
w Ustrzykach Dolnych z dnia 21
grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Jureczkowa

Burmistrz

Po upływie
14 dni od
ogłoszenia
w
Dz.Urz.Woj
.Podkarp

zrealizowano

VII/92/19

W sprawie zmiany uchwały
Nr XLIII/583/18 Rady Miejskiej
26.02.2019 r. w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 lutego
2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Krościenko

Burmistrz

Po upływie
14 dni od
ogłoszenia
w
Dz.Urz.Woj
.Podkarp

zrealizowano

VII/93/19

W sprawie zmiany uchwały
Nr XL/552/17 Rady Miejskiej
26.02.2019 r.
w Ustrzykach Dolnych z dnia 21
grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Liskowate

Burmistrz

Po upływie
14 dni od
ogłoszenia
w
Dz.Urz.Woj
.Podkarp

zrealizowano

VII/94/19

W sprawie zmiany uchwały
Nr XXXVII/503/17 Rady Miejskiej
26.02.2019 r.
w Ustrzykach Dolnych z dnia 29
września 2017 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Łobozew Dolny

Burmistrz

Po upływie
14 dni od
ogłoszenia
w
Dz.Urz.Woj
.Podkarp

zrealizowano

VII/95/19

W sprawie zmiany uchwały
Nr XXXVII/502/17 Rady Miejskiej
26.02.2019 r.
w Ustrzykach Dolnych z dnia 29
września 2017 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Łobozew Górny

Burmistrz

Po upływie
14 dni od
ogłoszenia
w
Dz.Urz.Woj
.Podkarp

zrealizowano

VII/96/19

W sprawie zmiany uchwały
Nr XL/554/17 Rady Miejskiej
26.02.2019 r.
w Ustrzykach Dolnych z dnia 21
grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Łodyna

Burmistrz

Po upływie
14 dni od
ogłoszenia
w
Dz.Urz.Woj

zrealizowano
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.Podkarp

VII/97/19

W sprawie zmiany uchwały
Nr XXXVII/504/17 Rady Miejskiej
26.02.2019 r.
w Ustrzykach Dolnych z dnia 29
września 2017 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Moczary

VII/98/19

W sprawie zmiany uchwały
Nr XXXVII/505/17 Rady Miejskiej
26.02.2019 r.
w Ustrzykach Dolnych z dnia 29
września 2017 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Nowosielce Kozickie

VII/99/19

W sprawie zmiany uchwały
Nr XLIII/584/18 Rady Miejskiej
26.02.2019 r. w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 lutego
2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Ropienka

W sprawie zmiany uchwały
Nr XLIII/585/18 Rady Miejskiej
VII/100/19 26.02.2019 r. w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 lutego
2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Równia
W sprawie zmiany uchwały
Nr XXXVII/506/17 Rady Miejskiej
w Ustrzykach Dolnych z dnia 29
VII/102/19 26.02.2019 r.
września 2017 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Serednica-Wola
Romanowa
W sprawie zmiany uchwały
Nr XXXVII/507/17 Rady Miejskiej
VII/103/19 26.02.2019 r.
w Ustrzykach Dolnych z dnia 29
września 2017 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Stańkowa
W sprawie zmiany uchwały
Nr XL/546/17 Rady Miejskiej
VII/104/19 26.02.2019 r.
w Ustrzykach Dolnych z dnia 21
grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Teleśnica Oszwarowa

Burmistrz

Po upływie
14 dni od
ogłoszenia
w
Dz.Urz.Woj
.Podkarp

zrealizowano

Burmistrz

Po upływie
14 dni od
ogłoszenia
w
Dz.Urz.Woj
.Podkarp

zrealizowano

Burmistrz

Po upływie
14 dni od
ogłoszenia
w
Dz.Urz.Woj
.Podkarp

zrealizowano

Burmistrz

Po upływie
14 dni od
ogłoszenia
w
Dz.Urz.Woj
.Podkarp

zrealizowano

Burmistrz

Po upływie
14 dni od
ogłoszenia
w
Dz.Urz.Woj
.Podkarp

zrealizowano

Burmistrz

Po upływie
14 dni od
ogłoszenia
w
Dz.Urz.Woj
.Podkarp

zrealizowano

Burmistrz

Po upływie
14 dni od
ogłoszenia
w
Dz.Urz.Woj
.Podkarp

zrealizowano
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W sprawie zmiany uchwały
Nr XL/553/17 Rady Miejskiej
VII/105/19 26.02.2019 r.
w Ustrzykach Dolnych z dnia 21
grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Trzcianiec
W sprawie zmiany uchwały
Nr XXXVII/508/17 Rady Miejskiej
VII/106/19 26.02.2019 r.
w Ustrzykach Dolnych z dnia 29
września 2017 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Ustjanowa Dolna
W sprawie zmiany uchwały
Nr XL/551/17 Rady Miejskiej
VII/107/19 26.02.2019 r.
w Ustrzykach Dolnych z dnia 21
grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Ustjanowa Górna
W sprawie zmiany uchwały
Nr XLIII/586/18 Rady Miejskiej
VII/108/19 26.02.2019 r. w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 lutego
2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Wojtkowa
W sprawie zmiany uchwały
Nr XLIII/587/18 Rady Miejskiej
VII/109/19 26.02.2019 r. w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 lutego
2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Wojtkówka
W sprawie zmiany uchwały
Nr XXXVII/509/17 Rady Miejskiej
VII/110/19 26.02.2019 r.
w Ustrzykach Dolnych z dnia 29
września 2017 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Zadwórze
W sprawie zmiany uchwały
Nr XXXVII/510/17 Rady Miejskiej
VII/111/19 26.02.2019 r.
w Ustrzykach Dolnych z dnia 29
września 2017 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Zawadka

Burmistrz

Po upływie
14 dni od
ogłoszenia
w
Dz.Urz.Woj
.Podkarp

zrealizowano

Burmistrz

Po upływie
14 dni od
ogłoszenia
w
Dz.Urz.Woj
.Podkarp

zrealizowano

Burmistrz

Po upływie
14 dni od
ogłoszenia
w
Dz.Urz.Woj
.Podkarp

zrealizowano

Burmistrz

Po upływie
14 dni od
ogłoszenia
w
Dz.Urz.Woj
.Podkarp

zrealizowano

Burmistrz

Po upływie
14 dni od
ogłoszenia
w
Dz.Urz.Woj
.Podkarp

zrealizowano

Burmistrz

Po upływie
14 dni od
ogłoszenia
w
Dz.Urz.Woj
.Podkarp

zrealizowano

Burmistrz

Po upływie
14 dni od
ogłoszenia
w
Dz.Urz.Woj
.Podkarp

zrealizowano
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Burmistrz

Z dniem
podjęcia,
podlega
ogłoszeniu
w Dz. Urz.
Woj.
Podkarp.

Zrealizowano

w sprawie zmiany uchwały Nr V/52/19
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie
VII/113/19 26.02.2019 r.
zaciągania zobowiązań o wartości
przekraczającej kwoty ustalone
w uchwale budżetowej na 2019 rok

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

Uchylono
uchwałą
własną

w sprawie upoważnienia Burmistrza
Ustrzyk Dolnych do zawarcia
porozumienia Gminy Ustrzyki Dolne
z Powiatem Bieszczadzkim w sprawie
VII/114/19 26.02.2019 r.
założenia i prowadzenia publicznej
szkoły mistrzostwa sportowego
w Ustrzykach Dolnych, której
prowadzenie należy do zadań
własnych Powiatu Bieszczadzkiego

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

zrealizowano

VII/112/19 26.02.2019 r.

W sprawie zmiany uchwały budżetowej
gminy Ustrzyki Dolne na rok 2019

Z dniem
podjęcia,
podlega
ogłoszenia Zrealizowano
w
Dz.Urz.Woj
.Podkarp.

VIII/115/19 25.03.2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej
gminy Ustrzyki Dolne na rok 2019

Burmistrz

VIII/116/19 25.03.2019 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Ustrzyki Dolne

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

Zrealizowano

VIII/117/19 25.03.2019 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

zrealizowano

w sprawie określenia trybu
postępowania o udzielenie dotacji
z budżetu Gminy Ustrzyki Dolne dla
podmiotów niezaliczonych do sektora
VIII/118/19 25.03.2019 r. finansów publicznych i niedziałających
w celu osiągnięcia zysku, na zadania
inne niż określone w ustawie
o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie, sposobu rozliczania

Burmistrz

Regionalna
14 dni od
Izba
dnia
Obrachunkow
ogłoszenia
a stwierdziła
w
nieważność
Dz.Urz.Woj
§3 ust. 5 pkt 1,
.Podkrp.
§ 11 ust. 2
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dotacji oraz sposobu kontroli
wykonywania zadania
w sprawie wniesienia do Naczelnego
Sądu Administracyjnego
w Warszawie skargi kasacyjnej od
VIII/119/19 25.03.2019 r.
wyroku Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Rzeszowie z dnia
5 lutego 2019 r., sygn. akt: II SA/Rz
1185/18

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

zrealizowano

w sprawie wniesienia do
Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Rzeszowie
VIII/120/19 25.03.2019 r.
skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze
Wojewody Podkarpackiego nr PII.4131.2.81.2019 z dnia 7 marca 2019
r.

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

zrealizowano

Burmistrz

14 dni od
dnia
ogłoszenia
w
Dz.Urz.Woj
.Podkrp.

zrealizowano

Burmistrz

14 dni od
dnia
ogłoszenia
w
Dz.Urz.Woj
.Podkrp.

zrealizowano

w sprawie zmiany uchwały budżetowej
gminy Ustrzyki Dolne

Burmistrz

Z dniem
podjęcia,
podlega
ogłoszenia Zrealizowano
w
Dz.Urz.Woj
.Podkarp.

w sprawie uchylenia uchwały
Nr V/52/19 Rady Miejskiej
w Ustrzykach Dolnych z dnia 3 stycznia
VIII/124/19 25.03.2019 r.
2019 r. w sprawie zaciągania
zobowiązań o wartości przekraczającej
kwoty ustalone w uchwale budżetowej
na 2019 rok

Burmistrz

VIII/121/19 25.03.2019 r.

w sprawie „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobieganiu bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Ustrzyki Dolne”

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/61/19
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
VIII/122/19 25.03.2019 r. z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie
pozbawienia kategorii dróg gminnych
położonych w gminie Ustrzyki Dolne

VIII/123/19 25.03.2019 r.

Z dniem
podjęcia
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Zrealizowano

IX/125/19

IX/126/19

16.04.2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej
gminy Ustrzyki Dolne na rok 2019

Burmistrz

16.04.2019 r.

w sprawie Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy
Ustrzyki Dolne

Burmistrz

IX/127/19

w sprawie uchwalenia zmiany
Miejscowego Planu Zagospodarowania
16.04.2019 r.
Przestrzennego „Jamna GórnaArłamów”

Burmistrz

X/128/19

w sprawie przyjęcia przez Gminę
Ustrzyki Dolne od Powiatu
Bieszczadzkiego zadania publicznego
w zakresie edukacji publicznej
23.05.2019 r.
polegającego na założeniu
i prowadzeniu szkoły publicznej –
Szkoły Podstawowej Mistrzostwa
Sportowego
w Ustrzykach Dolnych

Burmistrz

X/129/19

X/130/19

23.05.2019 r.

23.05.2019 r.

w sprawie założenia Szkoły
Podstawowej Mistrzostwa Sportowego

w sprawie utworzenia Zespołu Szkół
Sportowych w Ustrzykach Dolnych

Z dniem
podjęcia,
podlega
publikacji Zrealizowano
w
Dz.U.Woj.P
odkarp.
Z dniem
podjęcia

Stwierdzenie
nieważności –
14 dni od
Rozstrzygnięci
ogłoszenia
e Wojewody
w
Podkarpackie
Dz.Urz.Woj
go P.Podkarp.
II.4131.2.184.
2019

Z dniem
podjęcia

zrealizowano

Burmistrz

Z dniem Rozstrzygnięci
podjęcia
e Nadzorcze
Podlega
Wojewody
publikacji Podkarpackie
w Dz. Urz.
go PWoj.
II.4131.2.203.
Podkarp
2019

Burmistrz

Z dniem Rozstrzygnięci
podjęcia
e Nadzorcze
Podlega
Wojewody
publikacji Podkarpackie
w Dz. Urz.
go PWoj.
II.4131.2.204.
Podkarp.
2019
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X/131/19

w sprawie określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli przedszkoli i innych
23.05.2019 r.
placówek przedszkolnych pracujących
z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze

Burmistrz

14 dni od
ogłoszenia
w
Dz.Urz.Woj
.Podkarp.

zrealizowano

X/132/19

w sprawie nawiązania przez Gminę
23.05.2019 r. Ustrzyki Dolne współpracy z miastem
Galanta na Słowacji

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

zrealizowano

X/133/19

w sprawie nieodpłatnego przejęcia
na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne
nieruchomości położonej w Ustrzykach
23.05.2019 r.
Dolnych będącej własnością Skarbu
Państwa a pozostającej w użytkowaniu
wieczystym Gminy Ustrzyki Dolne

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

zrealizowano

X/134/119 23.05.2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż położonej na terenie
miejscowości Łodyna nieruchomości
mienia komunalnego

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

W trakcie
realizacji

X/135/19

23.05.2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody
na odpłatne nabycie nieruchomości
położonej na terenie miasta Ustrzyki
Dolne

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

zrealizowano

X/136/19

w sprawie zmiany uchwały
Nr XVII/212/16 Rady Miejskiej
w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 lutego
23.05.2019 r.
2016 r. w sprawie ustalenia zasad
wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Ustrzyki Dolne

Burmistrz

14 dni od
ogłoszenia
w
Dz.Urz.Woj
.Podkarp.

zrealizowano

X/137/19

w sprawie pozbawienia kategorii dróg
23.05.2019 r.
gminnych położonych w gminie
Ustrzyki Dolne

Burmistrz

14 dni od
ogłoszenia
w
Dz.Urz.Woj
.Podkarp.

zrealizowano

X/138/19

23.05.2019 r.

w sprawie zasad i trybu
przeprowadzenia konsultacji
społecznych z mieszkańcami Gminy
Ustrzyki Dolne na temat budżetu
obywatelskiego na 2020 rok

Burmistrz

14 dni od
ogłoszenia
w
Zrealizowano
Dz.Urz.Woj
.Podkarp.

X/139/19

23.05.2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w roku 2019 dla Powiatu

Burmistrz

Z dniem
podjęcia
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Zrealizowano

Bieszczadzkiego na realizację zadania
publicznego

X/140/19

w sprawie zabezpieczenia wkładu
własnego do realizacji projektu
„Akademia Bieszczadzkiego Seniora”
23.05.2019 r.
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

Zmieniono
uchwałą
własną

X/141/19

w sprawie zatwierdzenia do realizacji
projektu pn. „Akademia
Bieszczadzkiego Seniora” w ramach
23.05.2019 r.
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

Zmieniono
uchwałą
własną

X/142/19

w sprawie zaciągania zobowiązań
o wartości przekraczającej kwoty
ustalone w uchwale budżetowej na
23.05.2019 r. 2019 rok na zadanie pn. „Nowy model
transferu turystycznego w
Bieszczadach jako element gospodarki
przyjaznej środowisku”

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

Zrealizowano

Burmistrz

Z dniem
podjęcia
Podlega
zrealizowano
publikacji w
Dz.Urz.Woj
.Podkarp.

X/144/19

w sprawie uchwalenia zmiany
Miejscowego Planu Zagospodarowania
23.05.2019 r
Przestrzennego „Jamna GórnaArłamów”

Burmistrz

14 dni od
ogłoszenia
w
Zrealizowano
Dz.Urz.Woj
.Podkarp.

XI/145/19

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego za 2018
19.06.2019 r.
rok wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2018 rok

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

zrealizowano

Burmistrz

14 dni od
ogłoszenia
w
Dz.Urz.Woj
.Podkarp.

zrealizowano

X/143/19

23.05.2019 r

XI/146/19

19.06.2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej
gminy Ustrzyki Dolne na rok 2019

w sprawie zmiany uchwały
Nr LV/674/18 Rady Miejskiej
w Ustrzykach Dolnych z dnia
8 października 2018 r. w sprawie:
Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Ustrzyki
Dolne
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w sprawie zmiany uchwały
nr XXVI/337/16 Rady Miejskiej
w Ustrzykach Dolnych z dnia 29
listopada 2016 r. w sprawie
19.06.2019 r.
szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów

Burmistrz

14 dni od
ogłoszenia
w
Dz.Urz.Woj
.Podkarp.

zrealizowano

19.06.2019 r.

w sprawie powołania zespołu
ds. zaopiniowania zgłoszonych
kandydatów na ławników sądów
powszechnych

Burmistrz

Z dniem
podjęcia
Podlega
ogłoszeniu
w BIP

zrealizowano

XI/149/19

19.06.2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na
dzierżawę na okres 15 lat oraz
odstąpienia od przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy
nieruchomości mienia komunalnego,
położonej w miejscowości Równia,
oznaczonej numerami działek 182/1
i 182/2

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

W trakcie
realizacji

XI/150/19

w sprawie nawiązania przez Gminę
19.06.2019 r. Ustrzyki Dolne współpracy z miastem
Fil'akovo na Słowacji

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

zrealizowano

XI/151/19

w sprawie wskazania wstępnego
miejsca lokalizacji nowych przystanków
komunikacyjnych przy drodze krajowej
19.06.2019 r.
84 Sanok – Lesko – Krościenko
Granica Państwa w miejscowości
Krościenko dla zaspokojenia potrzeb
mieszkańców

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

zrealizowano

w sprawie zmiany uchwały budżetowej
gminy Ustrzyki Dolne

Burmistrz

Z dniem
podjęcia,
podlega
ogłoszeniu
w BIP

zrealizowano

w sprawie założenia Szkoły
XII/153/19 02.07.2019 r. Mistrzostwa Sportowego w Ustrzykach
Dolnych

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

zrealizowano

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

zrealizowano

XI/147/19

XI/148/19

XI/152/19

19.06.2019 r.

XIII/154/19 20.08.2019 r.

w sprawie zatwierdzenia do realizacji
projektu pn. „Akademia
Bieszczadzkiego Seniora” w ramach
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Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020
w sprawie zabezpieczenia wkładu
własnego do realizacji projektu pn.
„Akademia Bieszczadzkiego Seniora”
XIII/155/19 20.08.2019 r.
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

Zmieniono
uchwałą Nr
XIX/272/19 z
dnia
30.12.2019 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr
V/53/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach
Dolnych z dnia 3 stycznia 2019 roku
w sprawie zaciągania zobowiązań
o wartości przekraczającej kwoty
ustalone w uchwale budżetowej
na 2019 rok

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

Zrealizowano

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

Zrealizowano

XIII/158/19 20.08.2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady
Miejskiej w Ustrzykach Dolnych nr
V/54/19 z dnia 3 stycznia 2019 roku
w sprawie zaciągania zobowiązań o
wartości przekraczającej kwoty
ustalone w uchwale budżetowej na
2019 rok

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

Zrealizowano

XIII/159/19 20.08.2019 r.

w sprawie zaciągania zobowiązań
o wartości przekraczającej kwoty
ustalone w uchwale budżetowej
na 2019 rok na zadanie pn.
„Termomodernizacja budynków
mieszkalnych”

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

Zrealizowano

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

zrealizowano

XIII/156/19 20.08.2019 r.

w sprawie uchylenia uchwały
nr V/51/19 Rady Miejskiej w
Ustrzykach Dolnych z dnia 3 stycznia
XIII/157/19 20.08.2019 r.
2019 roku w sprawie zaciągania
zobowiązań o wartości przekraczającej
kwoty ustalone w uchwale budżetowej
na 2019 rok

w sprawie zaciągania zobowiązań
o wartości przekraczającej kwoty
ustalone w uchwale budżetowej
XIII/160/19 20.08.2019 r.
na 2019 rok na zadanie pn,
„Propagowanie łączności internetowej
w społecznościach lokalnych –
Wifi4EU”
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Burmistrz

14 dni od
ogłoszenia
w Dz. Urz.
Woj.
Podkarp.

Rezygnacja

XIII/162/19 20.08.2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody
na nieodpłatne nabycie położonej
na terenie Ustrzyk Dolnych
nieruchomości oznaczonej numerem
działki 1326/2

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

Zrealizowano

XIII/163/19 20.08.2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż położonej na terenie gminy
Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia
komunalnego

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

W trakcie
realizacji

XIII/164/19 20.08.2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż położonej na terenie
gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości
mienia komunalnego

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

W trakcie
realizacji

XIII/165/19 20.08.2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż położonej na terenie
miasta Ustrzyki Dolne nieruchomości
mienia komunalnego

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

W trakcie
realizacji

w sprawie nieodpłatnego przejęcia
na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne
nieruchomości położonej w Ustrzykach
XIII/166/19 20.08.2019 r. Dolnych będącej własnością Skarbu
Państwa, a pozostającej
w użytkowaniu wieczystym Gminy
Ustrzyki Dolne

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

W trakcie
realizacji

w sprawie likwidacji Filii Powiatowej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof.
XIII/167/19 20.08.2019 r. Eugeniusza Wanieka w Ustrzykach
Dolnych, zlokalizowanej
w Bandrowie Narodowym

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

zrealizowano

w sprawie przystąpienia do procedury
ustalenia i zmiany granic wsi i sołectw
XIII/161/19 20.08.2019 r.
oraz przeprowadzenia konsultacji
społecznych

XIII/168/19 20.08.2019 r.

w sprawie nawiązania przez Gminę
Ustrzyki Dolne współpracy z Gminą
Potęgowo

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

zrealizowano

XIII/169/19 20.08.2019 r.

w sprawie przekazania projektu
regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Ustrzyki Dolne

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

zrealizowano
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w sprawie określenia górnych stawek
opłat za usługi w zakresie opróżniania
XIII/170/19 20.08.2019 r.
zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych
z terenu gminy Ustrzyki Dolne

Burmistrz

14 dni od
ogłoszenia
w Dz. Urz.
Woj.
Podkarp.

zrealizowano

Zrealizowano

XIII/171/19 20.08.2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej
gminy Ustrzyki Dolne na rok 2019

Burmistrz

Z dniem
podjęcia,
podlega
ogłoszeniu
w Dz. Urz.
Woj.
Podkarp.

XIII/172/19 20.08.2019 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy
finansowej gminy Ustrzyki Dolne

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

zrealizowano

w sprawie ustalenia planu sieci szkół
podstawowych prowadzonych przez
XIII/173/19 20.08.2019 r. Gminę Ustrzyki Dolne oraz określenia
granic obwodów publicznych szkół
podstawowych

Burmistrz

14 dni od
ogłoszenia
w Dz. Urz.
Woj.
Podkarp.

zrealizowano

w sprawie utworzenia Zespołu Szkół
Sportowych w Ustrzykach Dolnych

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

zrealizowano

w sprawie zmiany uchwały nr V/57/19
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych Przewodnic
z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie
zący
XIII/175/19 20.08.2019 r.
zatwierdzenia planu pracy Komisji
Komisja
Rewizyjnej Rady Miejskiej w
Rewizyjna
Ustrzykach Dolnych

Z dniem
podjęcia

zrealizowano

w sprawie zaciągania zobowiązań
o wartości przekraczającej kwoty
ustalone w uchwale budżetowej na
2019 rok na zadanie pn. Zwiększenie
XIV/176/19 18.09.2019 r.
dostępności do centrów miejskich na
terenie gminy Ustrzyki Dolne - budowa
i przebudowa drogi gminnej nr 11833R
w m-ci Stańkowa

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

Uchylono
przez RIO

w sprawie zaciągania zobowiązań
o wartości przekraczającej kwoty
ustalone w uchwale budżetowej na
2019 rok na zadanie pn. Podniesienie
XIV/177/19 18.09.2019 r.
atrakcyjności gospodarczej
i inwestycyjnej gminy Ustrzyki Dolne
poprzez przebudowę i budowę dróg
w m-ci Ustjanowa Górna

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

Uchylono
przez RIO

XIII/174/19 20.08.2019 r.
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w sprawie zmiany uchwały Rady
Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Nr V/54/19 z dnia 3 stycznia 2019 roku
XIV/178/19 18.09.2019 r.
w sprawie zaciągania zobowiązań
o wartości przekraczającej kwoty
ustalone w uchwale budżetowej na
2019 rok

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

zrealizowano

Burmistrz

Z dniem
podjęcia z
mocą
obowiązują
cą od 3
sierpnia
2019 r.

zrealizowano

Burmistrz

Z dniem
podjęcia,
podlega
ogłoszeniu
w Dz. Urz.
Woj.
Podkarp.

zrealizowano

Burmistrz

Po upływie
14 dni od
ogłoszenia
w Dz.
Urz.Woj.Po
dkarp.

W trakcie
realizacji

Burmistrz

Z dniem
podjęcia z
mocą
obowiązują
cą od 1
września
2019 r.

zrealizowano

w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości mienia
komunalnego, położonego na terenie
gminy Ustrzyki Dolne

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

W trakcie
realizacji

w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż położonej na terenie Ustrzyk
XIV/184/19 18.09.2019 r.
Dolnych nieruchomości mienia
komunalnego, oznaczonej numerem
działki 2567.

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

W trakcie
realizacji

XIV/179/19 18.09.2019 r.

XIV/180/19 18.09.2019 r.

w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy
na dostawę wody i odprowadzenia
ścieków

w sprawie zmiany uchwały budżetowej
gminy Ustrzyki Dolne na rok 2019

w sprawie ustalenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości na terenie
XIV/181/19 18.09.2019 r.
miasta i gminy Ustrzyki Dolne na 2020
r.

w sprawie zmiany uchwały Rady
Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
XIV/182/19 18.09.2019 r.
w sprawie utworzenia jednostki
budżetowej Centrum Usług Wspólnych
w Ustrzykach Dolnych

XIV/183/19 18.09.2019 r.
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w sprawie zmiany uchwały Nr X/98/15
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie
XV/185/19 04.10.2019 r.
ustalenia zasad przysługiwania radnym
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
zwrotu kosztów podróży służbowych

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

W trakcie
realizacji

XV/186/19 04.10.2019 r.

W sprawie rozpatrzenia petycji radcy
prawnego Konrada Cezarego
Łakomego

Przewodnic
zący Rady
Miejskiej

Z dniem
podjęcia

zrealizowano

XV/187/19 04.10.2019 r.

W sprawie rozpatrzenia skargi na
Burmistrza Ustrzyk Dolnych

Przewodnic
zący Rady
Miejskiej

Z dniem
podjęcia

zrealizowano

XV/188/19 04.10.2019 r.

W sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
„Rynek I”

Burmistrz

Po upływie
14 dni od
ogłoszenia
w Dz. Urz.
Woj.
Podkarp.

zrealizowano

XV/189/19 04.10.2019 r.

W sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne nabycie położonej na
terenie miejscowości Jureczkowa
gmina Ustrzyki Dolne nieruchomości
oznaczonej numerem działki 122/2

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

W trakcie
realizacji

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

W trakcie
realizacji

XV/191/19 04.10.2019 r.

W sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż położonej na terenie gminy
Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia
komunalnego

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

W trakcie
realizacji

XV/192/19 04.10.2019 r.

W sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż położonej na terenie gminy
Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia
komunalnego

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

W trakcie
realizacji

Z dniem
podjęcia

Rozstrzygnięci
e Nadzorcze
Wojewody
Podkarpackie
go PII.4131.2.368.
2019 z

W sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne nabycie położonej na
XV/190/19 04.10.2019 r. terenie miejscowości Ustjanowa Dolna
nieruchomości oznaczonej numerem
działki 363/1

W sprawie wyrażenia zgody na
bezpłatne użyczenie części budynku
należącego do Gminy Ustrzyki Dolne
XV/193/19 04.10.2019 r.
przy ulicy 29 Listopada, usytuowanego
na działce o numerze ewidencyjnym
1321 na okres dłuższy niż trzy lata

Burmistrz
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05.11.2019 r.

W sprawie pozbawiania kategorii dróg
XV/194/19 04.10.2019 r.
gminnych położonych w gminie
Ustrzyki Dolne

Burmistrz

Po upływie
14 dni od
ogłoszenia
w Dz. Urz.
Woj.
Podkarp.

W sprawie zmiany uchwały budżetowej
gminy Ustrzyki Dolne na rok 2019

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

zrealizowano

W sprawie zmiany uchwały
Nr LII/653/18 rady Miejskiej
w Ustrzykach Dolnych z dnia 3 sierpnia
2018 r. w sprawie zabezpieczenia
XV/196/19 04.10.2019 r. wkładu własnego do realizacji projektu
„Akademia Pozytywnej Komunikacji”
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
podkarpackiego na lata 2014-2020

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

zrealizowano

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

W trakcie
realizacji

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

zrealizowano

XV/195/19 04.10.2019 r.

XV/197/19 04.10.2019 r.

W sprawie szczegółowych zasad
ponoszenia odpowiedzialności za
pobyt w schronisku dla osób
bezdomnych

W sprawie wniesienia do
Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Rzeszowie skargi
XV/198/19 04.10.2019 r.
na rozstrzygniecie nadzorcze
Wojewody Podkarpackiego nr PII.4131.2.313.2019 z dnia 24 września
2019 r.

W sprawie: „Regulaminu utrzymania
XVI/199/19 30.10.2019 r. czystości i porządku na terenie Gminy
Ustrzyki Dolne”.

XVI/200/19 30.10.2019 r.

W sprawie zmiany uchwały
nr XXVI/337/16 Rady Miejskiej

Burmistrz

Rozstrzygnięci
e Nadzorcze
Wojewody
Po upływie Podkarpackie
14 dni od
go Pogłoszenia II.4131.2.427.
w Dz. Urz.
2019
Woj.
stwierdzenie
Podkarp. nieważności w
części
załącznika do
uchwały

Burmistrz

Po upływie
14 dni od
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zrealizowano

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

ogłoszenia
w Dz. Urz.
Woj.
Podkarp.

Burmistrz

Po upływie
14 dni od
ogłoszenia
w Dz. Urz.
Woj.
Podkarp.

zrealizowano

W sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż położonej na terenie miasta
XVI/202/19 30.10.2019 r.
Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia
komunalnego

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

W trakcie
realizacji

W sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż położonej na terenie
XVI/203/19 30.10.2019 r.
miejscowości Zawadka nieruchomości
mienia komunalnego

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

W trakcie
realizacji

XVI/204/19 30.10.2019 r.

W sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany Studium
Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego
miasta i gminy Ustrzyki Dolne

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

W trakcie
realizacji

XVI/205/19 30.10.2019 r.

W sprawie rozpatrzenia skargi na
Burmistrza Ustrzyk Dolnych

Przewodnic
zący Rady
Miejskiej

Z dniem
podjęcia

zrealizowano

XVI/206/19 30.10.2019 r.

W sprawie rozpatrzenia petycji
mieszkańców wsi Brzegi Dolne

Przewodnic
zący Rady
Miejskiej

Z dniem
podjęcia

zrealizowano

XVI/207/19 30.10.2019 r.

W sprawie rozpatrzenia wniosku
sołectwa Hoszowczyk dotyczącego
przeznaczenia środków funduszu
sołeckiego na rok 2020

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

Uchwała RIO
– stwierdzenie
nieważności
uchwały w
całości

XVI/208/19 30.10.2019 r.

W sprawie zaciągania zobowiązań
o wartości przekraczającej kwoty
ustalone w uchwale budżetowej na
2019 rok w zakresie odbioru
i transportu odpadów komunalnych

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

zrealizowano

XVI/201/19 30.10.2019 r.

W sprawie ustanowienia pomnika
przyrody
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W sprawie zaciągania zobowiązań
o wartości przekraczającej kwoty
ustalone w uchwale budżetowej na
2019 rok na zadanie pn. „Zwiększenie
XVI/209/19 30.10.2019 r.
dostępności do centrów miejskich na
terenie gminy Ustrzyki Dolne – budowa
i przebudowa drogi gminnej
nr 118333R w m-ci Stańkowa”

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

zrealizowano

W sprawie zaciągania zobowiązań
o wartości przekraczającej kwoty
ustalone w uchwale budżetowej na
2019 rok na zadanie pn. „Podniesienie
XVI/210/19 30.10.2019 r.
atrakcyjności gospodarczej
i inwestycyjnej gminy Ustrzyki Dolne
poprzez przebudowę i budowę dróg
w m-ci Ustrzyki Dolne”

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

zrealizowano

W sprawie zaciągania zobowiązań
o wartości przekraczającej kwoty
ustalone w uchwale budżetowej
XVI/211/19 30.10.2019 r.
na 2019 rok na zadanie pn.
„Poszukiwanie źródeł wód termalnych
na terenie gminy Ustrzyki Dolne”

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

zrealizowano

W sprawie zaciągania zobowiązań
o wartości przekraczającej kwoty
ustalone w uchwale budżetowej na
2019 rok na zadanie pn. „Dzieje nieba
XVI/212/19 30.10.2019 r.
i ziemi – utworzenie Bieszczadzkiej
Akademii dziedzictwa kulturowego przy
wykorzystaniu innowacyjnych metod
przekazywania wiedzy”

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

zrealizowano

W sprawie uchylenia uchwały Rady
Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia
3 stycznia 2019 r. nr V/49/19 w sprawie
XVI/213/19 30.10.2019 r. udzielenia pomocy finansowej w 2019
r. dla Samorządu Województwa
Podkarpackiego na realizację zadania
publicznego

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

zrealizowano

W sprawie zmiany uchwały Rady
Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
nr V/54/19 z dnia 3 stycznia 2019 roku
XVI/214/19 30.10.2019 r.
w sprawie zaciągania zobowiązań
o wartości przekraczającej kwoty
ustalone w uchwale budżetowej na
2019 rok

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

zrealizowano
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XVI/215/19 30.10.2019 r.

W sprawie zmiany uchwały budżetowej
gminy Ustrzyki Dolne na rok 2019

Burmistrz

Z dniem
podjęcia,
podlega
ogłoszeniu
w Dz. Urz.
Woj.
Podkarp.

XVI/216/19 30.10.2019 r.

W sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Ustrzyki
Dolne

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

zrealizowano

XVI/217/19 30.10.2019 r.

W sprawie zaciągnięcia kredytu na
wyprzedzające finansowanie działań
finansowanych ze środków
europejskich

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

zrealizowano

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

zrealizowano

W sprawie uchylenia uchwały nr
XV/193/19 z dnia 4 października 2019
r. w sprawie wyrażenia zgody na
bezpłatne użyczenie części budynku
XVI/218/19 30.10.2019 r.
należącego do Gminy Ustrzyki Dolne,
przy ulicy 29 Listopada, usytuowanego
na działce o numerze ewidencyjnym
1321, na okres dłuższy niż trzy lata

zrealizowano

W sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy części budynku należącego
XVI/219/19 30.10.2019 r.
do Gminy Ustrzyki Dolne, przy ulicy 29
Listopada, usytuowanego na działce
o numerze ewidencyjnym 1321, na
okres dłuższy niż trzy lata

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

Rozstrzygnięci
e Nadzorcze
Wojewody
Podkarpackie
go PII.4131.2.423.
2019
stwierdzenie
nieważności §
2 uchwały

w sprawie zaciągania zobowiązań
o wartości przekraczającej kwoty
ustalone w uchwale budżetowej na
XVI/220/19 30.10.2019 r.
2019 rok na wydatki związane z
realizacją zadania pn. „Poprawa stanu
technicznego budynku przy ul. 29
Listopada 22 w Ustrzykach Dolnych”

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

Zmieniono
uchwałą
własną

Burmistrz

Po upływie
14 dni od
ogłoszenia
w Dz. Urz.

zrealizowano

w sprawie ustalenia szczegółowych
XVI/221/19 30.10.2019 r. zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu
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Pomocy „Akademia Bieszczadzkiego
Seniora” w Ustrzykach Dolnych

Woj.
Podkarp.

w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie do Projektu dotyczącego
przygotowania dokumentacji
technicznej i projektowej niezbędnej do
XVI/222/19 30.10.2019 r.
rozbudowy sieci turystycznych tras
rowerowych na terenie Bieszczad
i włączenie ich do szlaku rowerowego
Green Velo

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

zrealizowano

w sprawie powołania Komisji
Skrutacyjnej do przeprowadzenia
głosowania nad wyborem
XVII/223/19 02.12.2019 r.
Przewodniczącego i
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej
w Ustrzykach Dolnych

-

Z dniem
podjęcia

zrealizowano

w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego
XVII/224/19 02.12.2019 r. z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

-

Z dniem
podjęcia

zrealizowano

w sprawie wyboru
XVII/225/19 02.12.2019 r. Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
w Ustrzykach Dolnych

-

Z dniem
podjęcia

zrealizowano

w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego
XVII/226/19 02.12.2019 r. z funkcji Wiceprzewodniczącego rady
Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

-

Z dniem
podjęcia

zrealizowano

w sprawie wyboru
XVII/227/19 02.12.2019 r. Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
w Ustrzykach Dolnych

-

Z dniem
podjęcia

zrealizowano

XVII/228/19 02.12.2019 r.

w sprawie utworzenia jednostki
organizacyjnej pomocy społecznej:
ośrodek wsparcia – Dzienny Dom
”Senior+” w Ustrzykach Dolnych

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

Zrealizowano

XVII/229/19 02.12.2019 r.

w sprawie utworzenia jednostki
organizacyjnej pomocy społecznej:
Ośrodek wsparcia – Dzienny Dom
Pomocy „Akademia Bieszczadzkiego
Seniora” w Ustrzykach Dolnych

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

Zrealizowano

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

Zrealizowano

w sprawie zmiany uchwały
Nr XXVI/343/19 rady Miejskiej
XVII/230/19 02.12.2019 r.
w Ustrzykach Dolnych z dnia 29
listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka
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Pomocy Społecznej w Ustrzykach
Dolnych

w sprawie ustalenia szczegółowych
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
XVII/231/19 02.12.2019 r.
w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu
„Senior+” w Ustrzykach Dolnych

XVII/232/19 02.12.2019 r.

XVII/233/19 02.12.2019 r.

w sprawie terminu, częstotliwości
i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowani odpadami
komunalnymi

w sprawie wyboru metody ustalania
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i stawki tej opłaty

Burmistrz

Po upływie
14 dni od
dnia
ogłoszenia
w
Dzienniku zrealizowano
Urzędowym
Województ
wa
Podkarpack
iego

Burmistrz

Po upływie
14 dni od
dnia
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województ
zrealizowano
wa
Podkarpack
iego z
mocą
obowiązują
cą od dnia
1 stycznia
2020 r.

Burmistrz

Po upływie
14 dni od
dnia
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województ
zrealizowano
wa
Podkarpack
iego z
mocą
obowiązują
cą od dnia
1 lutego
2020 r.
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W sprawie górnych stawek opłat
ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości, którzy nie są
obowiązani do ponoszenia opłat za
XVII/234/19 02.12.2019 r.
gospodarowanie odpadami
komunalnymi na rzecz gminy, za usługi
w zakresie odbierania odpadów
komunalnych

Burmistrz

Po upływie
14 dni od
dnia
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województ
zrealizowano
wa
Podkarpack
iego z
mocą
obowiązują
cą od dnia
1 stycznia
2020 r.
Po upływie
14 dni od
dnia
ogłoszenia
w
Dzienniku zrealizowano
Urzędowym
Województ
wa
Podkarpack
iego

XVII/235/19 02.12.2019 r.

W sprawie Regulaminu dostarczania
wody i odprowadzenia ścieków na
terenie Gminy Ustrzyki Dolne

Burmistrz

XVII/236/19 02.12.2019 r.

W sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości mienia
komunalnego położonej na terenie
Ustrzyk Dolnych

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

W trakcie
realizacji

XVII/237/19 02.12.2019 r.

W sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości mienia
komunalnego, położonej na terenie
gminy Ustrzyki Dolne

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

W trakcie
realizacji

XVII/238/9 02.12.2019 r.

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

Burmistrz

Po upływie Rozstrzygnięci
14 dni od
e Nadzorcze
dnia
Wojewody
ogłoszenia Podkarpackie
w
go –
Dzienniku
stwierdzono
Urzędowym nieważność
Województ
uchwały w
wa
całości
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świadczeń wynikających ze stosunku
pracy dla nauczycieli poszczególnych
stopni awansu zawodowego
zatrudnionych w jednostkach
oświatowych dla których organem
prowadzącym jest Gmina Ustrzyki
Dolne

Podkarpack
iego z
mocą
obowiązują
cą od dnia
1 września
2020 r.

XVII/239/19 02.12.2019 r.

W sprawie Gminnego Programu
Profilaktyki, Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii w
Gminie Ustrzyki Dolne na rok 2020

Burmistrz

Z dniem
podjęcia z
mocą
obowiązują
cą od 1
stycznia
2020 r.

W trakcie
realizacji

XVII/240/19 02.12.2019 r.

W sprawie zaciągania zobowiązań
o wartości przekraczającej kwoty
ustalone w uchwale budżetowej na
2019 rok na zadanie pn. „Studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania – zmiana”

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

zrealizowano

XVII/241/19 02.12.2019 r.

XVII/242/19 02.12.2019 r.

W sprawie określenia dziennych
stawek opłaty miejscowej i zasad jej
poboru

W sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków
transportowych

Burmistrz

Po upływie
Uchwała RIO
14 dni od
Nr II/185/2020
dnia
z 8 stycznia
ogłoszenia
2020 r.
w
stwierdzenie
Dzienniku
nieważności
Urzędowym
§3 ust. 5
Województ
zapis:
wa
„zameldowani
Podkarpack
a lub”
iego

Burmistrz

Po upływie
14 dni od
dnia
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województ
wa
Podkarpack
iego i ma
zastosowan
ie od
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W trakcie
realizacji

podatku
należnego
od 2020
roku
W sprawie przyjęcia Programu
Współpracy Gminy Ustrzyki Dolne
z organizacjami pozarządowymi oraz
XVII/243/19 02.12.2019 r.
innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok
2020

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

W trakcie
realizacji

W sprawie zmiany uchwały budżetowej
gminy Ustrzyki Dolne na rok 2019

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

zrealizowano

XVII/244/19 02.12.2019 r.

W sprawie zasad i trybu przyznawania,
wstrzymywania i pozbawiania oraz
XVII/245/19 02.12.2019 r.
wysokości stypendiów dla uczniów
i studentów

w sprawie szczegółowych zasad, trybu
przyznawania, wstrzymywania
i pozbawiania oraz wysokości
XVII/246/19 02.12.2019 r.
okresowych stypendiów sportowych
oraz nagród dla osób fizycznych za
osiągnięte wyniki sportowe

XVII/247/19 02.12.2019 r.

XVII/248/19 02.12.2019 r.

w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego
z funkcji Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

w sprawie wyboru Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

-

Po upływie
14 dni od Rozstrzygnięci
dnia
e Nadzorcze
ogłoszenia
Wojewody
w
Podkarpackie
Dzienniku
go
Urzędowym stwierdzono
Województ nieważność
wa
uchwały w
Podkarpack
całości
iego

Burmistrz

Po upływie
14 dni od
dnia
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województ
wa
Podkarpack
iego

W trakcie
realizacji

-

Z dniem
podjęcia

zrealizowano

Z dniem
podjęcia

Traci moc
uchwała Nr
I/2/18 z dnia
19 listopada
2019

-
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Z dniem
podjęcia,
podlega
ogłoszeniu
w
Dzienniku zrealizowano
Urzędowym
Województ
wa
Podkarpack
iego

XVII/249/19 02.12.2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej
gminy Ustrzyki Dolne na rok 2019

Burmistrz

XVIII/250/1
02.12.2019 r.
9

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły
Podstawowej w Łodynie

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

zrealizowano

XVIII/251/1
17.12.2019 r
9

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły
Podstawowej w Łobozewie

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

zrealizowano

-

Po upływie
14 dni od
dnia
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województ
wa
Podkarpack
iego

XVIII/252/1
17.12.2019 r
9

w sprawie zmiany i trybu
przyznawania, wstrzymywania
i pozbawiania oraz wysokości
stypendiów dla uczniów i studentów

W sprawie szczegółowych zasad, trybu
przyznawania, wstrzymywania
XVIII/253/1
i pozbawiania oraz wysokości
17.12.2019 r
9
okresowych stypendiów sportowych
oraz nagród dla osób fizycznych za
osiągnięte wyniki sportowe

XVIII/254/1
17.12.2019 r
9

w sprawie uchylenia uchwały Rady
Miejskiej w Ustrzykach Dolnych Nr
XIV/179/19 z dnia18 września 2019 r.

-

Burmistrz

Rozstrzygnięci
e Nadzorcze
Wojewody
Podkarpackie
go,
stwierdzenie
nieważności
uchwały Nr
XVIII/252/19 z
dnia 17
grudnia 2019
r.

Po upływie
14 dni od
dnia
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województ
wa
Podkarpack
iego

Z dniem
podjęcia z
mocą
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W trakcie
realizacji

zrealizowano

w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy
na dostawę wody i odprowadzenia
ścieków
w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji
XVIII/255/1
Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg
17.12.2019 r
9
Wniosków i Petycji złożonej przez
Pana Bogdana Kwaśnika

obowiązują
ca od 1
stycznia
2020 r.

-

Z dniem
podjęcia

zrealizowano

XIX/256/19 30.12.2019 r

w sprawie odwołania Pana Piotra
Mazura z funkcji Przewodniczącego
Komisji ds. Wsi rady Miejskiej w
Ustrzykach Dolnych

-

Z dniem
podjęcia

zrealizowano

XIX/257/19 30.12.2019 r

w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana
Marka Dziwisza z Funkcji
Wiceprzewodniczącego Komisji ds.
Wsi Rady Miejskiej w Ustrzykach
Dolnych

-

Z dniem
podjęcia

zrealizowano

XIX/258/19 30.12.2019 r

w sprawie odwołania Pani Bożeny
Bałkoty z funkcji Przewodniczącej
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Ustrzykach Dolnych

-

Z dniem
podjęcia

zrealizowano

XIX/259/19 30.12.2019 r

w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana
Marka Dziwisza z funkcji
Przewodniczącego Komisji Skarg
Wniosków i Petycji Rady Miejskiej
w Ustrzykach Dolnych

-

Z dniem
podjęcia

zrealizowano

XIX/260/19 30.12.2019 r

w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana
Henryka Tymejczyka z funkcji
Przewodniczącego Komisji
ds. Nieruchomości Nadzoru
Architektonicznego
i Zagospodarowania Przestrzennego
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

-

Z dniem
podjęcia

zrealizowano

XIX/261/19 30.12.2019 r

w sprawie odwołania Pana Jana
Kniaziowskiego z funkcji
Przewodniczącego Komisji do spraw
Komunalnych i Mieszkaniowych Rady
Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

-

Z dniem
podjęcia

zrealizowano

XIX/262/19 30.12.2019 r

w sprawie odwołania Pana Ryszarda
Lawrenca z funkcji
Wiceprzewodniczącego Komisji
ds. Komunalnych i Mieszkaniowych
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

-

Z dniem
podjęcia

zrealizowano
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w sprawie odwołania Pana Ryszarda
Lawrenca z funkcji Przewodniczącego
XIX/263/19 30.12.2019 r
Komisji ds. Rodziny Polityki Społecznej
i Ochrony Zdrowia

-

Z dniem
podjęcia

zrealizowano

XIX/264/19 30.12.2019 r

w sprawie odwołania Pana Henryka
Tymejczyka z funkcji
Wiceprzewodniczącego Komisji
ds. Rodziny Polityki Społecznej
i Ochrony Zdrowia

-

Z dniem
podjęcia

zrealizowano

XIX/265/19 30.12.2019 r

w sprawie odwołania Pana Piotra
mazura z funkcji
Wiceprzewodniczącego Komisji
ds. Budżetu i Finansów

-

Z dniem
podjęcia

zrealizowano

w sprawie zmiany składów osobowych
XIX/266/19 30.12.2019 r
stałych komisji Rady Miejskiej
w Ustrzykach Dolnych

-

Z dniem
podjęcia

zrealizowano

w sprawie powołania
Przewodniczących i
XIX/267/19 30.12.2019 r
Wiceprzewodniczących Komisji stałych
rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

-

Z dniem
podjęcia

zrealizowano

XIX/268/19 30.12.2019 r

W sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność Zarządu Miejskiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Brzegach
Dolnych

Przewodnic
zący Rady

Z dniem
podjęcia

zrealizowano

XIX/269/19 30.12.2019 r

W sprawie rozpatrzenia petycji
mieszkańców Ustrzyk Dolnych

Przewodnic
zący Rady

Z dniem
podjęcia

zrealizowano

XIX/270/19 30.12.2019 r

W sprawie ustanowienia pomnika
przyrody

Burmistrz

XIX/271/19 30.12.2019 r

W sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne nabycie nieruchomości
położonych w miejscowości Moczary,
gmina Ustrzyki Dolne

Burmistrz

Po upływie
14 dni od
dnia
ogłoszenia
w
Dzienniku zrealizowano
Urzędowym
Województ
wa
Podkarpack
iego
Z dniem
podjęcia
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W trakcie
realizacji

XIX/272/19 30.12.2019 r

W sprawie zmiany uchwały
nr XIII/155/19 Rady Miejskiej
w Ustrzykach Dolnych z dnia 20
sierpnia 2019 r. w sprawie
zabezpieczenia wkładu własnego do
realizacji projektu „Akademia
Bieszczadzkiego Seniora”
w ramach regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020

W sprawie zmiany uchwały
Nr XIII/154/19 rady Miejskiej
w Ustrzykach Dolnych z dnia 20
XIX/273/19 30.12.2019 r
sierpnia 2019 r. w sprawie
zatwierdzenia do realizacji projektu pn.
„Akademia Bieszczadzkiego Seniora”
XIX/274/19 30.12.2019 r

XIX/275/19 30.12.2019 r

W sprawie zaciągania zobowiązań
o wartości przekraczającej kwoty
ustalone

W sprawie zmiany uchwały budżetowej
gminy Ustrzyki Dolne na rok 2019

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

zrealizowano

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

zrealizowano

Burmistrz

Z dniem
podjęcia

zrealizowano

Burmistrz

Z dniem
podjęcia i
podlega
ogłoszeniu zrealizowano
w
Dz.U.Woj.P
odkarp.

VII. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi
7.1 Współpraca z samorządem powiatowym
Gmina Ustrzyki Dolne współpracuje z samorządem powiatowym przy realizacji
wspólnych zadań, leżących w interesie społecznym i gospodarczym gminy. Poniżej
wypisano zadanie, dla realizacji których podpisano stosowne porozumienia/umowy
w 2019 roku.
Porozumienie o udzieleniu pomocy rzeczowej dla Powiatu Bieszczadzkiego z siedzibą
w Ustrzykach Dolnych dofinansowanie bieżącego utrzymania i funkcjonowania
Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Bieszczadzkiego w kwocie 10.000,00 zł,
7.2 Współpraca z samorządami gminnymi
Gmina Ustrzyki Dolne w 2019 roku współpracowała z gminą miejska Przemyśl
w zakresie powierzenia zadania obsługi mieszkańców Gminy Ustrzyki Dolne przez
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Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu. Na cel gmina Ustrzyki
Dolne przekazała na podstawie zawartego porozumienia środki finansowe
w wysokości 12.516,00 zł.
VIII. Część analityczna
8.1 Oświata i edukacja
Wychowankowie przedszkoli w szkołach - rok szkolny 2018/2019 oraz 2019/2020.
Lp.

Placówka
Przedszkole
nr 1
Przedszkole
nr 2

1.
2.
Razem

Lp.

Placówka
Przedszkole
nr 1
Przedszkole
nr 2

1.
2.
Razem

Liczba
oddziałów

Dzieci wg urodzenia
3 latki

4 latki

5 latki

6 latki

Ogółem

8

43

52

50

16

161

7

24

45

25

44

138

13

67

97

75

60

299

Liczba
oddziałów

Dzieci wg urodzenia
3 latki

4 latki

5 latki

6 latki

Ogółem

8

45

60

39

18

162

7

27

39

31

33

130

15

72

99

70

51

292
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Lp. Oddziały „O”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Szkoła Podstawowa nr 2 NSS w
Ustrzykach Dolnych
Szkoła Podstawowa
w Hoszowie
Szkoła Podstawowa
w Łobozewie
Szkoła Podstawowa w Łodynie
Szkoła Podstawowa
w Ropience
Szkoła Podstawowa
w Wojtkowej
Szkoła Podstawowa
w Ustjanowej
Szkoła Podstawowa nr 1 w
Ustrzykach Dolnych

Razem

L.
wychowanków
2019/2020
48

L.
oddziałów
2019/2020
2

L.
wychowanków
2018/2019
47

L.
oddziałów
2018/2019
2

35

2

10

1

6

1

4

1

22
41

2
2

8
7

1
1

37

2

9

1

37

2

10

1

32

2

258

15

95

8
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Liczba uczniów w szkołach samorządowych w roku szkolnym 2018/2019 oraz
2019/2020.

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

L
p.

1.

2.

ROK
SZKOLNY
2019/2020

Liczba
oddziałów

Szkoła
Podstawowa
nr 1
Szkoła
Podstawowa
nr 2 NSS
Szkoła
Podstawowa
w Hoszowie
Szkoła
Podstawowa
w Łobozewie
Szkoła
Podstawowa
w Łodynie
Szkoła
Podstawowa
w Ropience
Szkoła
Podstawowa
w Wojtkowej
Szkoła
Podstawowa
w Ustjanowej
Górnej
Razem

ROK
SZKOLNY
2018/2019
Szkoła
Podstawowa
nr 1
Oddziały
gimnazjalne
G-1
Szkoła
Podstawowa

Liczba uczniów w oddziałach

Liczba
uczniów
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

24

444

34

43

62

48

73

54

64

66

27

496

60

57

61

52

64

81

52

69

3

15

7

7

1

3

12

6

4

2

3

8

5

2

1

8

87

9

9

6

13

11

13

12

14

8

94

9

12

6

12

14

16

12

13

8

119

11

11

16

19

11

21

14

16

84

1533

141 145 155 144 173 185 154

178

Liczba
oddziałów

Liczba uczniów w oddziałach

Liczba
uczniów
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

74

51

61

67

56

63

86

55

72

62

24

461

43

65

44

3

75

0

0

75

25

516

61

60

57
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nr 2 NSS

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Oddziały
gimnazjalne
G-2
Szkoła
Podstawowa
W Hoszowie
Szkoła
Podstawowa
w Łobozewie
Szkoła
Podstawowa
w Łodynie
Szkoła
Podstawowa
w Ropience
Oddziały
gimnazjalne
w Ropience
Szkoła
Podstawowa
w Wojtkowej
Oddziały
gimnazjalne
w Wojtkowej
Szkoła
Podstawowa
w Ustjanowej
Górnej
Razem

2

53

0

0

53

2

8

7

1

0

2

7

4

3

0

3

9

6

2

1

8

95

8

6

13

1

10

0

0

10

8

94

11

6

111

1

14

0

0

14

8

126

10

16

87

1468

150

159

11

13

13

14

17

14

15

13

13

11

19

12

22

14

16

17

297

174

187

156

182 163

171
RAPORT O STANIE GMINY

WWW.USTRZYKI-DOLNE.PL

KADRA PEDAGOGICZNA 2017/2018 oraz 2018/2019
PRZEDSZKOLA

PRZEDSZKOLA
2017/2018
Miejskie
Przedszkole nr 1
w Ustrzykach
Dolnych
Miejskie
Przedszkole nr 2
w Ustrzykach
Dolnych
Razem

PRZEDSZKOLA
2018/2019
Przedszkole nr 1
w Ustrzykach
Dolnych
Przedszkole nr 2
w Ustrzykach
Dolnych
Razem

Stopień awansu zawodowego
brak stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany Razem (etaty)

0

0,39

2,13

2,52

7,37

12,41

0

0,06

2,23

3,16

5,87

11,32

0

0,45

4,36

5,68

13,24

23,73

Stopień awansu zawodowego
brak stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany

Razem (etaty)

0

0

1,41

6

5

12.41

0

1

3,21

4

3,13

11,34

0

1

4,62

10

8,13

23,75
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SZKOŁY
2017/2018
Szkoła
Podstawowa nr 1
w Ustrzykach
Dolnych
Szkoła
Podstawowa nr 2
NSS
w Ustrzykach
Dolnych
Szkoła
Podstawowa
w Hoszowie
Szkoła
Podstawowa
w Łobozewie
Szkoła
Podstawowa
w Łodynie
Szkoła
Podstawowa
w Ropience
Szkoła
Podstawowa
w Ustjanowej
Górnej
Szkoła
Podstawowa
w Wojtkowej
Razem

Stopień awansu zawodowego
brak stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany Razem (etaty)

0

7,88

6,67

6,39

39,19

58,82

0

7

6

8,78

43,82

65,60

0

1,41

0

0,39

4,26

6,06

0

0

0

0

4,42

4,42

0

0

1

1,15

2,11

4,26

0

1

1,06

5,78

8,72

20,82

0

1,06

1

3,44

11,12

15,62

0

2,90

2,06

1

15,71

21,67

0

21,25

17,79

26,93

129,35

197,29
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SZKOŁY
2018/2019
Szkoła
Podstawowa nr 1
w Ustrzykach
Dolnych
Szkoła
Podstawowa nr 2
NSS
w Ustrzykach
Dolnych
Szkoła
Podstawowa
w Hoszowie
Szkoła
Podstawowa
w Łobozewie
Szkoła
Podstawowa
w Łodynie
Szkoła
Podstawowa
w Ropience
Szkoła
Podstawowa
w Ustjanowej
Górnej
Szkoła
Podstawowa
w Wojtkowej
Razem

Stopień awansu zawodowego
brak stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany Razem (etaty)

0

1

4,67

7,33

42,23

55,23

0

2

6

11,86

42,51

62,37

0

0

0

0,45

4

4,45

0

0

0

1

4,42

5,42

0

1

0

2

2,26

5,26

0

0

3,33

4

8,67

16,00

0

1

1

1,78

11,39

15,17

0

0

2,29

0

15,66

17,95

0

4

17,29

28,42

131,14

180,85
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Wykaz prace remontowych przeprowadzonych w 2019 r. w obiektach oświatowych
Lp.
1.
2.
3.

Jednostka

Zakres wykonanych prac

Szkoła Podstawowa
w Hoszowie
Szkoła Podstawowa
w Łodynie
Szkoła Podstawowa
w Łobozewie

Malowanie klasy, odgrzybianie piwnicy,
konserwacja placu zabaw.
Wymiana zużytych elementów hydraulicznych
w łazienkach, naprawa schodów zewnętrznych.
Naprawa schodów zewnętrznych.
Malowanie czterech sal lekcyjnych i kuchni wraz
z zapleczem, wymiana drzwi wejściowych do
dwóch klas, ułożenie placu rekreacyjnego przed
szkołą z kostki brukowej, wymiana armatury
uszkodzonej łazienkowej w dwóch toaletach,
założenie rynny przy wejściu do szkoły i przy
przewiązce do sali gimnastycznej, uzupełnienie
ubytków przy fundamentach w budynku szkoły
podstawowej.
Remont korytarza na drugim piętrze: wymiana
wykładzin, szpachlowanie i malowanie ścian.
W czterech klasach na drugim piętrze wymiana
wykładziny. Na piętrze pierwszym remont pokoju
nauczycielskiego oraz kancelarii dyrektora wymiana wykładzin i malowanie ścian.

Wartość
w zł.
663
1 065
400

4.

Szkoła Podstawowa
w Ropience

5.

Szkoła Podstawowa
im. Bohaterów
Lotnictwa Polskiego
w Ustianowej Górnej

6.

Szkoła Podstawowa
w Wojtkowej

Remont schodów wejściowych, wymiana drzwi
w szatni gimnastycznej

2 958

7.

Szkoła Podstawowa
Nr 1 w Ustrzykach
Dolnych

Remont dwóch sal lekcyjnych oraz łazienki
w celu dostosowania do wymogów dla dzieci
w oddziale przedszkolnym. Malowanie pięciu sal
lekcyjnych.

108 907

Szkoła Podstawowa
Nr 2 w Ustrzykach
Dolnych

Remont łazienek na I i II piętrze w budynku
głównym - malowanie i wymiana armatury
łazienkowej oraz wymiana drzwi wejściowych
głównych do szkoły i okapu kuchennego
w zapleczu kuchennym.

34 432

8.

5 492

2 809
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9.

Przedszkole nr 1 w
Ustrzykach Dolnych

Wymiana oświetlenia, wymiana zużytych
elementów hydraulicznych, zakup 2 szt poręczy
i uchwytów, naprawa schodów zewnętrznych,
nadlanie ubytków, wymiana zamków i wkładek
w drzwiach do sal.

10.

Przedszkole nr 2 w
Ustrzykach Dolnych

Utworzenie dwóch pomieszczeń (sala do zajęć
indywidualnej rewalidacji na II piętrze oraz szatni
dla personelu na parterze). Odmalowanie sal
zabaw dziecięcych. Wymiana stolarki drzwiowej.

13 841

12 620

Realizowane projekty
W dniach od 20 do 26 sierpnia 2019 r. w Ustrzykach Dolnych, dzięki ogromnej
pracy dwóch grup młodzieży z Polski i Hiszpanii, odbyła się wymiana w ramach
projektu ,,OPENER”, który został sfinansowany z programu Erasmus+. W spotkaniu
wzięła udział młodzież z gminy Ustrzyki Dolne oraz miejscowości Villaseca de la
Sagra w Hiszpanii, w sumie 24 osoby. Celem projektu ,,OPENER’’ było poszerzenie
wiedzy wśród młodych uczestników na temat obydwu krajów, ich tradycji i kultury.
Dodatkowo, kilkumiesięczne działania zakładały, że młodzież będzie miała możliwość
poprawienia znajomości języka angielskiego: poprzez konwersacje w trakcie spotkania
i naukę w praktyce. Najważniejszy aspekt działania to fakt, że udział w projekcie
wspierał proces otwierania się młodych uczestników na nowe doświadczenia
i przełamywanie własnych barier związanych z poznawaniem nowych osób zwłaszcza
z innych krajów. Ponadto zaangażowana młodzież, nabyła doświadczenie w radzeniu
sobie z problemami, pojawiającymi się podczas realizowania zadań związanych
z projektem.
W trakcie wymiany młodzieżowej, uczestnicy z Hiszpanii mieli możliwość
poznania zwyczajów panujących w Polsce, poprzez codzienny kontakt z tą kulturą.
Na początku młodzież z Ustrzyk Dolnych, pokazała im charakterystyczne punkty
miasta i przedstawiła jego historię. Członkowie projektu mieli również szansę zobaczyć
i skorzystać z wielu atrakcji regionu, takich jak drezyny rowerowe w Uhercach
Mineralnych, spływ pontonami po Sanie oraz wycieczka na Połoninę Wetlińską. Dzięki
zorganizowanym warsztatom kulinarnym, podczas których wszyscy wspólnie gotowali,
była możliwość posmakowania tradycyjnych dań zarówno z Hiszpanii jak i Polski.
W planie wymiany były również warsztaty, między innymi nt.: tolerancji, szacunku
i akceptacji oraz poznanie i rozumienie tych pojęć. Zakłada się, że wpłynie to
na OTWARTOŚĆ młodzieży na innych ludzi i odmienne kultury. Dzięki aktywnemu
zaangażowaniu młodzieży w zajęcia, zmieniło się ich dotychczasowe postrzeganie
świata - nabrało nowego znaczenia. Wszystkie aktywności, w których młodzież brała
udział sprawiły, że powstałe podczas tych paru dni wspomnienia pozostaną w ich
pamięci na długo.
Projekt zakończył się w miłej atmosferze, która pozwoliła Hiszpanom wyjechać
z naszego kraju z uśmiechem i w dobrych nastrojach. ,OPENER” był dla wszystkich
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uczestników wspaniałym doświadczeniem, umożliwiającym rozwój własnych
umiejętności i wiedzy a także zwiększenie poczucia pewności siebie. Już kilka dni po
zakończeniu spotkania, młodzież zgłosiła chęć wzięcia udziału w kolejnych wymianach
w ramach programu Erasmus+. Jest to najlepszym dowodem na to, że udział
w projekcie to był bardzo pozytywnym doświadczeniem.
Galeria zdjęć z realizacji projektu:
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8.2 Kultura
Zadania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku realizowane
przez Ustrzycki Dom Kultury oraz we współpracy z organizacjami pozarządowymi,
instytucjami i środowiskami twórczymi.
W zakresie edukacji kulturalnej:
Uczestnicy zajęć stałych (sekcji) UDK, pod kierunkiem instruktorów szkolą
swoje umiejętności i zainteresowania, zdobywając doświadczenia w dziedzinach:
teatru, muzyki, plastyki oraz tańca. Liczba uczestników zajęć w sekcjach UDK wyniosła
w 2019 roku blisko 150 osób. Na przestrzeni roku działające w domu kultury sekcje
(zespoły) z powodzeniem uczestniczyły w przeglądach, konkursach oraz
zagranicznych festiwalach, zdobywając tam nagrody i wyróżnienia.
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Ważniejsze wydarzenia i działania sekcji UDK w 2019 r.:
Teatr formy „PARRA” – prowadzący: Grażyna Kaznowska

− 28-29.01 - IV Bieszczadzkie Spotkania Teatrów Szkolnych USTRZYCKA
TEATROTEKA organizacja i prowadzenie imprezy

− 2.03 - Udział PARRY w Balu Karnawałowym w Ustrzykach Dolnych
− 01.02- 27.04.2019- praca nad spektaklem „Chcę tańczyć chcę śpiewać chce
krzyczeć”

−
−
−
−
−

20-26.04 - Warsztaty z Jarosławem Figurą - tworzenie spektaklu „Więzi”
26.04 - Premiera spektaklu „Chce tańczyć”
27.04 - Premiera spektaklu „Więzi”
26-27.04 - XXI PWP - Święto teatru i sztuk pokrewnych
27.04 - Live z udziałem Burmistrza Miasta Bartosza Romowicza - „Miejsce
teatru offowego w przestrzeni miasta”

− 31.06 - Udział PARRY w obchodach Dnia Dziecka w Ustrzykach Dolnych
− 9-14.06 - Udział PARRY w Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Dzieci
i Młodzieży „Wigraszek” w Suwałkach

− 12-14.07 - Udział w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Greckiej
w Zgorzelcu, na 100 lecie obecności Greków w Polsce, na specjalne
zaproszenie Zespołu Orfeusz

− 20-27.08 - Udział PARRY w Międzynarodowym Festiwalu „Akermański
Polonez” - Odessa, Akerman- Zatoka

− 10-14.08 - nagrywanie filmiku promującego PARRĘ przez studentów
dziennikarstwa Uniwersytetu Szczecińskiego

− 24.09 - Warsztaty „Parra-Parzrze” przeprowadzone przez dorosłych
Parrowiczów

− 2.10 - casting do PARRY, przyjęcie nowych członków
− 2.10-31.12 - cotygodniowe warsztaty teatralne PARRY
− 22.12 - Wielopokoleniowa Wigilia Parrowa
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Zespół taneczny „NEMEZIS” – prowadzący: Joanna Drozd
Zespół taneczny „Nemezis” pracuje w III grupach wiekowych (najmłodsza, średnia
i najstarsza) łącznie ok. sześćdziesięcioro dzieci.
Zespół w 2019r. wywalczył m.in:
− 31.03 – III Miejsce (grupa najstarsza) w X Podkarpackim Przeglądzie Zespołów
Tanecznych „Złoty Gryf” w Dębicy
− 06.04 – I Miejsce (grupa średnia), WYRÓŻNIENIE (grupa najmłodsza) w XIV
Ogólnopolskim Turnieju Formacji Tanecznych w Suchedniowie
− 25.05 – III Miejsce w VI Ogólnopolskim Turnieju Tańca w Jastrzębiu Zdroju
− 17.06 – I Miejsce (grupa starsza), WYRÓŻNIENIE (grupa średnia), III Miejsce
(solo) – Adrianna Urban, WYRÓŻNIENIE (solo) – Emilia Kwaśnik, Nikola Drozd
w XIII Nałęczowskim Festiwalu Tańca „Euro Dance” w Nałęczowie
− 30.11 – II Miejsce (grupa średnia, grupa najstarsza), I Miejsce (solo) – Martyna
Fundanicz, Nikola Drozd w XIX Ogólnopolskich Andrzejkowych Spotkaniach
Tanecznych w Jaśle
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•

Sekcja plastyczna – prowadzący: Elżbieta Jełowicka-Piotrowicz

Zajęcia plastyczne przy Ustrzyckim Domu Kultury w tym roku kulturalnym odbywają
się w trzech podgrupach (30 osób).
Od września 2019 r. wzbogacono ofertę o zajęcia dla młodzieży, która wiąże swoje
plany życiowe z zdobyciem zawodu w charakterze: architekt, plastyk, aranżacja
wnętrz, aranżacja przestrzeni itp. Staramy się pomóc w przygotowaniach do egzaminu
praktycznego z rysunku, malarstwa, form przestrzennych i innych potrzebnych do
egzaminów na wyższe uczelnie artystyczne. W Ustrzykach nie ma takiej oferty.
Młodzież jeździ na zajęcia z rysunku najbliżej do Rzeszowa i Krakowa.
Również nowością było zorganizowanie na feriach warsztatów tkackich na prostych
krosnach tkackich. W warsztatach uczestniczyły dzieci oraz osoby dorosłe.
Ponadto prowadzony jest instagram dzieci uczęszczających na zajęcia plastyczne.
•

Sekcja gitarowa – prowadzący: Ryszard Kawczyński

W zajęciach uczestniczy ok 30 osób. Zajęcia odbywają się grupowo oraz
indywidualnie. Artyści aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym Ustrzyk Dolnych,
dając koncerty gitarowe.

W 2019 r. Ustrzycki Dom Kultury organizował cyklicznie już odbywające się
w naszym mieście wydarzenia kulturalne:
− „Tobie Mały Panie” - koncert kolęd i pastorałek (06.02)
− „Przegląd Filmów Górskich” (25-26.01)
− „Ustrzycka Teatromania” (28-29.01)
− „Parrowe Wieczory Premierowe” (26-27.04)
− „Dni Ustrzyk Dolnych” (1-5.05)
− „Dzień Dziecka” (30.06)
− Prezentacje artystyczne Ustrzyckiego Domu Kultury (20.06)
− Koncert KSU (17.08)
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− Ustrzycka „Senioriada”,
− „Sylwester w Rynku”.
2019 r. obfitował również w wiele nowych działań kulturalnych m.in.:
− III Przegląd Kolęd i Pastorałek „Śpiewajmy i Grajmy Mu” (02.02)
− Koncert Lwowskiej Orkiestry Kameralnej „Akademia” (03.02)
− Koncert uczestników Międzynarodowego Forum Pianistycznego (04.02)
− „Roztańczona Wiosna” (16.04)
− Koncert finalistów The Voice of Poland (28.06)
− Przegląd artystyczny zespołów regionalnych „Z przytupem” (1.09)
− Festiwal „Food Truck”, Kino plenerowe (8-10.08)
− Gminny „Dzień Seniora” (10.10)
− Spektakl „Jaki Taki” - Teatr Puppetera (4.11)
− Koncert gitarowy „Adam Palma Meets Chopin” (9.11)
Ponadto, UDK włączył się do współorganizacji finałowego koncertu Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. W zeszłorocznym koncercie, którego miejscem był
rynek naszego miasta, jako gwiazda wieczoru wystąpiła grupa Top Girls.

Nowością kulturalną w 2019r. była impreza Street Food Polska, czyli zlot Food
Trucków połączony z kinem plenerowym. W Parku pod Dębami przez cały weekend
(10-12.08) stacjonowały samochody z różnorodnym jedzeniem. W sobotni oraz
niedzielny wieczór plenerowo zostały wyświetlone dwa klasyki kina „Bohemian
Rhapsody” oraz „Narodziny gwiazdy”.
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Początek maja to oczywiście czas na „Dni Ustrzyk Dolnych”. W 2019r. ze
względu na złe warunki atmosferyczne program był realizowany w późniejszym czasie.
W ramach „Dni Ustrzyk Dolnych” obyły się koncerty m.in. Darii Zawiałow, Santo
Subito, Finalistów The Voice of Poland oraz Szymona Chodynieckiego.
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3 maja odbyło się wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Po zakończeniu
oficjalnych obchodów uchwalenia Konstytucji 3 maja i złożeniu kwiatów pod
pomnikami w naszym mieście, całe zdarzenie rozegrało się na rynku miejskim. Przy
akompaniamencie występujących na scenie solistów i zespołów, publiczność wspólnie
śpiewała najbardziej znane pieśni patriotyczne.
UDK uczestniczył także w organizacji innych imprez odbywających się
w szkołach oraz innych placówkach, a także organizowanych przez Sołectwa, Koła
Gospodyń Wiejskich i zespoły ludowe. Organizowane wespół z UDK w 2019r. imprezy
to m.in:
- wspólne ubieranie choinek – rynek w Ustrzykach Dolnych
- Bajkowy Bal Karnawałowy 2019 – hala sportowa
- Dzień Kobiet 2019 – UDK
- Jarmark Wielkanocny – hala sportowa
- Święto Pieroga 2019 – Stańkowa
- XVI Dni Kultury Pogranicza – Ropienka
- Koszykalia – Bandrów Narodowy
- Święto Ciasta 2019 – Łobozew
- Karpacki Jarmark Turystyczny – Ustrzyki Dolne
- Święto Chleba – Muzeum Młynarstwa i Wsi
- Dożynki Gminne – Równia
- Piknik „Serce dla Serca” Przegonić Zawał – hala sportowa
- IV Ustrzycki Jarmark Bożonarodzeniowy – hala sportowa
- 65-lecie OSP Stańkowa

UDK ściśle współpracuje także z Ustrzyckim Stowarzyszeniem Kultury. Jednym
z największych projektów, przy których UDK wspiera stowarzyszenie jest Ustrzycki
Uniwersytet Trzeciego Wieku, który w 2019r. zgromadził 100 uczestników.
Ogółem na przestrzeni całego roku w gminie Ustrzyki Dolne odbyło się 52
wydarzenia kulturale organizowane z udziałem Ustrzyckiego Domu Kultury. Ustrzycki
Dom Kultury był miejscem 30 imprez, natomiast 22 - to imprezy plenerowe.
W 2019r. na organizację wszystkich przedsięwzięć kulturalnych Ustrzycki Dom Kultury
wydatkował kwotę 227 794,96 zł
Kino „Orzeł” wyświetliło 47 nowych tytułów filmowych, które obejrzało łącznie
10 306 widzów i przyniosło dochód w wysokości 157 347,00 zł
Zeszłoroczne przychody wypracowane przez Ustrzycki Dom Kultury, wyniosły
na koniec 2019r. 300 049,73 zł. Z tego 47 000,00 to przychody ze sprzedaży i reklamy
w Gazecie Bieszczadzkiej.
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8.3 Turystyka, sport i rekreacja
Turystyka jest z najbardziej rozwijającą się branżą na terenie gminy Ustrzyki
Dolne. Tendencja jest cały czas wzrostowa. Wzrosła ilość miejsc noclegowych
i gastronomicznych, powstały liczne atrakcje turystyczne. W 2018 powstał
sztandarowy szlak wokół Ustrzyk Dolnych – Korona Ustrzyckich Gór. Od samego
początku cieszy się dużym zainteresowaniem wśród miejscowych i turystów. W roku
2018 koronę zdobyło 44 osoby, ale korona rozwijała się dalej, bowiem takie jest
założenie KUG. Obejmuje kolejne etapy rozwoju. W 2019 roku Bieszczadzkie Centrum
Turystyki i Promocji wydało 95 certyfikatów potwierdzających zdobycie „Korony
Ustrzyckich Gór”. W roku 2020 do maja zanotowano 7 osób. W związku z jej rozwojem
planowany jest w roku 2020 I Puchar Korony Ustrzyckich Gór.
Bieszczadzkie Centrum Turystyki i Promocji spodziewa się, że liczba
zdobywców będzie wzrastać z roku na rok. W tej kwestii opiera się na podstawie
dużego zainteresowania tym szlakiem.
Rok 2019 obfitował w powstanie łączników tego szlaku z konstrukcjami
turystycznymi jak: tablice, ławostoły czy barierki ogradzające lub zabezpieczające.
Łączniki takie powstały: w Równi na łączniku Holica – Gromadzyń, przy Sanktuarium
Maryjnym na ulicy Jasień na łączniku Gromadzyń – Orlik, a część na Gromadzyniu,
nad urwiskiem przy krzyżu na łączniku Orlik – Kamienna Laworta, część przy źródłach
Strwiąż i przy wejściu na teren Lasów Państwowych na łączniku Kamienna Laworta –
Mały Król. Konstrukcja turystyczna została również przygotowana, w Dźwniaczu
Dolnym, Serednicy, Woli Maciejowej, przy Zębach Smoka oraz na ulicy Fabrycznej
w Ustrzykach Dolnych. W Parku pod Dębami zainstalowano nową tablicę informacyjna
o rzece Strwiąż.
W 2019 powstała Bieszczadzka Gra Terenowa. Składa się ona z dwóch części.
Polega na znajdywaniu 20 określonych punktów w zaszyfrowanych informacjach.
Pozwala każdemu na poznawanie miejsc, które niekiedy mogłyby zostać przez niego
ominięte, a które zdaniem twórców gry są warte zobaczenia i odkrycia. Wśród tych 20
punktów znajdują się punkty związane z historią, kulturą, dziedzictwem kulturowym,
Izbą Regionalną, ciekawymi wydarzeniami, szlakami dziedzictwa kulturowego i są to
miejsca oryginalne, ciekawe, niekiedy mniej dostrzegalne na mapie regionu. Całość
stanowi historię regionu, jego osobliwości kulturowe, przyrodnicze i krajobrazowe.
Zabawa ta świetnie się sprawdza w przypadku grup zorganizowanych, ale też osoby
indywidualne chętnie po nią sięgały. Dzięki niej wiele osób dowiedziało się o ciekawych
miejscach, które wpływają na atrakcyjność naszej gminy. W ciągu pierwszego roku
istnienia Bieszczadzkiej Gry Terenowej wzięło w niej udział 50 osób. Oprócz tego grą
zainteresowane są szkoły, które przeprowadziły już lekcje historii w terenie.
W tym samym roku co Gra powstał Szlak Budowli i Pomników Sakralnych.
Obejmuje miejsca sakralne jak kościoły, cerkiew, cmentarze, czy też miejsce
poświęcone wydarzeniu historycznemu jak krzyż nad urwiskiem.
Równocześnie do tego szlaku powstała „Ścieżka spacerowa pod Dębami”.
Prowadzi m.in. przez teren dawnej skoczni narciarskiej. Spacerując po niej można
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zobaczyć zarysy miejsca po dworze Nanowskich, miejsce po byłej skoczni narciarskiej
oraz pomnikowe dęby.
Wszystkie te szlaki są elementem Ustrzyckiej Rozety, nad którą BCTiP zaczęło
pracować w tym roku. Jest to projekt długofalowy i podzielony na etapy. Pierwszy
został już wykonany w postaci szlaku pieszego w miejscowości Hoszowczyk
i Zadwórze. Kolejne będę realizowane w roku 2020.
W kwietniu 2019 został otwarty Ustrzycki Klub Turystyki Kultury i Tradycji. Od
samego początku zaczęły się w nim odbywać warsztaty rękodzielnicze oraz
tematyczne. Cieszyły się dużym zainteresowaniem. Brały w nich udział grupy
w każdej grupie wiekowej (dzieci, młodzież oraz seniorzy z terenu gminy Ustrzyki
Dolne). Stanowi on uzupełnienie do Izby Regionalnej, która już na stałe wpisała się
w krajobraz ustrzycki.
Dużą atrakcję stanowią drezyny rowerowe. W sezonie letnim kursują na trasie
Ustrzyki Dolne – Krościenko – Ustrzyki Dolne. Ruch na powietrzu połączony
z podziwianiem krajobrazu okazał się bardzo dobrym pomysłem, zwłaszcza dla
wypoczynku rodzinnego (dla przypomnienia odcinek Ustrzyki Dolne – Krościenko –
Ustrzyki Dolne został otwarty dla ruchu w 2015 roku). Z roku na rok zwiększa się liczba
korzystających z tej formy wypoczynku.
Jedną z największych atrakcji turystycznych Ustrzyk Dolnych jest Muzeum
Przyrodnicze Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Zgromadzono w nim bogate zbiory
fauny i flory Karpat Wschodnich, a ekspozycje cieszą się od lat niezmienną
popularnością przyjezdnych. Latem prowadzone są też spotkania z przyrodą – cykl
otwartych wykładów z szeroko pojętej dziedziny przyrody, prowadzonych przez
naukowców, fotografików, podróżników, badaczy fauny i flory. Na rozwój turystyki
wpływają również Muzeum Młynarstwa i Wsi oraz Muzeum Rozmaitości w Brzegach
Dolnych.
W trakcie roku organizowano rozmaite imprezy turystyczne. Od kilku lat
największą z nich jest Karpacki Jarmark Turystyczny – wydarzenie międzynarodowe
o dużym znaczeniu medialnym, popularyzujące kulturę, gospodarkę, rzemiosło
i turystykę w regionie karpackim. Dzięki KJT Ustrzyki Dolne zyskują rangę na arenie
ogólnopolskiej i poza granicami kraju, w tym na Słowacji, w Ukrainie, Czechach i na
Węgrzech.
Oprócz Karpackiego Jarmarku Turystycznego BCTiP zorganizowało takie
imprezy: Jarmark Wielkanocny, Serce dla serca – przegonić zawał, Jarmark
Bożonarodzeniowy. W wielu imprezach brało udział i w wielu pomagało przy
organizacji.
Bieszczadzkie Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach Dolnych jest
instytucją gminy Ustrzyki Dolne, która zajmuje się wypracowaniem marki Ustrzyk
Dolnych. W zakresie turystyki i dziedzictwa kulturowego jest nią Ustrzycka Rozeta,
która obejmie w swym założeniu wszystkie sołectwa ustrzyckiej gminy, gdzie ukazane
zostaną ślady dziedzictwa kulturowego, zabytki mniejsze i większe oraz atrakcje
turystyczne.
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Od 2017 do 2019 roku powstały takie szlaki:
2017 – Szlak Kolonizacji Józefińskiej – szlak dziedzictwa kulturowego
2017 – Szlak Naftowy – jak to z ropą drzewiej bywało - szlak dziedzictwa kulturowego
2018 – Szlak Korona Ustrzyckich Gór - szlak dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
2018 – Szlak Umocnień Obronnych i Pomników Przeszłości - szlak dziedzictwa
Kulturowego
2019 – Szlak Budowli i Pomników Sakralnych – szlak dziedzictwa kulturowego
2019 – Ustrzycka Rozeta – Zadwórze i Hoszowczyk - szlak dziedzictwa kulturowego i
przyrodniczego
2019 – Bieszczadzka Gra Terenowa – szlak dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego

Uwiecznieniem twórczej pracy BCTiP jest otrzymanie po raz drugi zaszczytnego
tytułu jednego z najlepszych centrów informacji turystycznej w Polsce. Na 368
certyfikowanych jednostek - centrów informacji turystycznej - 50 z nich otrzymało 4
gwiazdki. W tym gronie jest Bieszczadzkie Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach
Dolnych. 3 – gwiazdkowych cit-ów jest 75; 2 – gwiazdkowych – 122; 1 – gwiazdkowych
–
121.
Jest
to
informacja
od
Polskiej
Organizacji
Turystycznej
w Warszawie. Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna podała dane
o certyfikowanych cit - ach w Województwie Podkarpackim. Ilość certyfikowanych
jednostek to 22, z czego 4 gwiazdki posiadają 2 centra informacji turystycznej – 2,
w tym BCTiP Ustrzyki Dolne; 3 – gwiazdki – 7; 2 – gwiazdki – 10; 1 – gwiazdkę – 3.
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Bieszczadzkie Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach Dolnych rozwija
swoje działania tj. m.in. poprzez Izbę Regionalną, która docelowo ma się stać
Bieszczadzkim Muzeum Regionalnym. Izba Regionalna prowadzi zajęcia muzealne
i prowadzi zakrojoną na szeroką skalę akcję zbierania eksponatów, dokumentów
i zdjęć. Temu służy powstanie 9 kwietnia przy Izbie Regionalnej Ustrzyckiego Klubu
Turystyki Kultury i Tradycji, w której w samym roku 2019 odbyły się takie działania:
• warsztaty rękodzielnicze poświęcone tradycjom Świąt Wielkanocnych,
• warsztaty „Czysta rzeka Strwiąż”,
• prezentacje multimedialne poświęcone atrakcjom Ustrzyk Dolnych i
Bieszczadów wraz ze zwiedzaniem Izby Regionalnej, konkursy turystycznokrajoznawcze dla najmłodszych – „Znamy Bieszczady”; warsztaty „Pierwsza
Pomoc na szlakach turystycznych”, warsztaty zielarskie pt. „Zioła
Bieszczadzkich Lasów”,
• lekcje historii.
Ustrzycki Klub Turystyki Kultury i Tradycji w założeniu przy przekształceniu Izby
Regionalnej w Bieszczadzkie Muzeum Regionalne ma się stać pracownią naukową
przy powstającym muzeum, a także miejscem spotkań, warsztatów, prelekcji,
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prezentacji, wystaw oraz innych działań związanych z rozwojem turystyki oraz ochroną
i zachowaniem dziedzictwa kulturowego.
Bieszczadzkie Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach Dolnych
przygotowało wiele materiałów promocyjnych dotyczących Gminy Ustrzyki Dolne. Ze
względu na niemożliwość przedstawienia wszystkich działań i zamieszczenia w
raporcie zdjęć zapraszamy do siedziby BCTiP Rynek 16, a także na stronę
www.visitustrzyki.pl oraz facebook BCTiP. Spektrum działań BCTiP zostało
przedstawione podczas Sesji Rady Miejskiej w dniu 17 grudnia 2019 roku.
Ważne miejsce w życiu codziennym miasta i gminy zajmują sport i rekreacja.
Aktywność fizyczna to niezwykle istotny element prawidłowego funkcjonowania
człowieka, stąd w różne formy ruchu angażują się dzieci, młodzież, osoby dojrzałe oraz
seniorzy. Z roku na rok w gminie Ustrzyki Dolne powstaje coraz więcej klubów
i stowarzyszeń, które inicjują zajęcia sportowo-rekreacyjne i zachęcają do czynnego
w nich udziału – od zajęć na wolnym powietrzu, po te w hali sportowej czy na pływalni.
Oprócz bazy letniej, jak boiska sportowe, korty tenisowe, baseny, istnieje też
infrastruktura zimowa: wyciągi i trasy do narciarstwa alpejskiego (krzesełkowy na stoku
Kamiennej Laworty, orczykowe na stoku Gromadzynia, orczykowy na stoku Małego
Króla), trasy do narciarstwa biegowego pod Żukowem, lodowisko miejskie.
Na przestrzeni ostatnich kilku lat infrastruktura sportowa wyraźnie zyskała.
Powstały zewnętrzne siłownie, pumptrack, boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki
nożnej, piłki siatkowej i koszykówki. Dzięki temu mogą być rozgrywane liczne zawody
sportowe.
Ustrzyccy sportowcy miniony rok zakończyli z wieloma sukcesami. Do
najważniejszych należy zaliczyć osiągnięte wyniki podczas Mistrzostw Polski,
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży oraz zawodów międzynarodowych.
• Narciarze alpejczycy z UKN Laworta Ustrzyki Dolne w najważniejszej
imprezie dla młodych sportowców w Polsce, tj. Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży w Sportach Zimowych – Małopolska 2019 osiągnęli następujące
sukcesy: Bruno Łukaszyk w kategorii juniorów A zdobył 2 medale. W slalomie
brązowy medal oraz srebrny medal w kombinacji alpejskiej (supergigant +
slalom).
Również
pozostali
reprezentanci
Laworty
uczestniczący
w olimpiadowych zmaganiach zajęli wysokie lokaty: Helena Karabanowska
w slalomie gigancie zajęła IX miejsce a w slalomie VI.
Łącznie zawodnicy Laworty zdobyli 66 pkt do współzawodnictwa Ministerstwa
Sportu i Turystyki. Klasyfikacja ta najlepiej opisuje poziom sportowy klubów oraz
sportowców w Polsce w kategoriach młodzieżowców, juniorów i młodzików.
• Biegi narciarskie:
W ubiegłym roku biegacze narciarscy zajmowali:
3 miejsce MKS Halicz Ustrzyki Dolne w klasyfikacji klubowej Pucharu Polski
PZN,
2 miejsce MKS Halicz Ustrzyki Dolne w klasyfikacji klubowej Mistrzostw Polski
Młodzików w biegach narciarskich. Indywidualnie: Andżelika Szyszka (MKS
Halicz Ustrzyki Dolne zajęła I miejsce w klasyfikacji indywidualnej seniorek
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Pucharu Polski PZN. Wysoką – czwartą - lokatę zajęła ustrzycka (MKS Halicz)
sztafeta kobiet podczas Mistrzostw Polski Seniorek. Łącznie MKS Halicz zdobył
50 pkt we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Punkty w klasyfikacji Ministerstwa Sportu i Turystyki zdobywali jeszcze:
tenisiści stołowi z UKS Krzemień Ustrzyki Dolne, lekkoatleci z MKS Halicz,
szachiści z LKS Mechanizator Ustrzyki Dolne oraz narciarze z LUKS
Ustianowa.
• Nordic Walking:
Podczas Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Maratonie Górskim
reprezentanci Klubu zdobyli: Tomasz Wojtowicz 5 m-ce Open, 1 kat wiekowa;
Bożena Kończewska 5 m-ce Open, 3 m-ce kat wiekowa; Katarzyna Konik 6 mce Open, 3 m-ce kat wiekowa Podczas Górskich Mistrzostw Europy w Nordic
Walking zorganizowanych w Ustrzykach Dolnych najlepsze wyniki osiągnęli:
Kobiety 10 km Grupa II: 3 miejsce: Ciślik-Kaszany Anna , Kobiety 10 km Grupa
IV: 1 miejsce Kończewska Bożena, Kobiety 5 km Grupa 1: 1 miejsce Motyka
Luiza, Kobiety 5 km Grupa 2: 2 miejsce Konik Katarzyna, Kobiety 5 km Grupa
3: 2 miejsce KONIK Aleksandra, Kobiety 5 km Grupa 6: 1 m-ce Oleksyk
Małgorzata, 3 m-ce Pukas Małgorzata, Kobiety 5 km Grupa 7: 2 m-ce
Lachowska Ewa, 3 m-ce Michalik Krystyna, Kobiety 5 km Grupa 8: 1 m-ce
Krawczyńska Stanisława, Mężczyźni 5 km Grupa 1: 1 m-ce Wojtowicz Tomasz
Grupa 2: 1 m-ce Konik Jarek 2 m-ce Krupski Cezary, Mężczyźni 5 km Grupa
3: 1 m-ce Konik Jacek Polska 2 m-ce Kaszany Piotr, Sztafety 1 m-ce
Bieszczadzki Klub Nordic Walking Ustrzyki Dolne. W VI Mistrzostwach Polski
Nordic Walking w maratonie Bożena Kończewska zajęła 7 miejsce OPEN oraz
I miejsce w kategorii wiekowej. W I Międzynarodowych Mistrzostwach Polski
w Półmaratonie Górskim Tomasz Wójtowicz zdobył Mistrzostwo Polski
w kat 18-29 lat.
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 2019 pozyskano 325 000 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
190
RAPORT O STANIE GMINY

WWW.USTRZYKI-DOLNE.PL

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 Bieszczadzki Klub Nordic Walking Ustrzyki Dolne, sekcja nordic walking
o Ludowy Klub Sportowy "Mechanizator" Ustrzyki Dolne, sekcja szachowa
o Ustrzycki Klub Kyokushin Karate Ustrzyki Dolne, sekcja karate
o UKS Lotnik w Ustjanowej, sekcje: narciarstwo biegowe, piłka nożna
o UKS "Krzemień" - SP nr 1 Ustrzyki Dolne, sekcje: tenis stołowy, piłka
siatkowa, nordic walking, szachy, pływanie
o UKS "Orlik" - ZSL w Ustrzykach Dolnych sekcja piłki siatkowej
o LUKS Ustjanowa sekcja narciarstwa biegowego
o Ludowy Klub Sportowy "Krokus" w Ropience, sekcja piłki nożnej
Gmina Ustrzyki Dolne była organizatorem lub współorganizatorem bardzo wielu
imprez sportowych.
Do najważniejszych zaliczyć należy:
• II Międzynarodowy Mikołajkowy Turniej w Tenisie Stołowym o Mistrzostwo
Ustrzyk Dolnych i Puchar Prezesa PGE, Ustrzyki Dolne, 14.12.2019
• Mikołajkowy Turniej Siatkarski dla Zakładów Pracy i Stowarzyszeń KF, Ustrzyki
Dolne, 7.12.2019
• Turniej Futsalowy z okazji 101. Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP,
Ustrzyki Dolne, 16.11.2019
• Międzynarodowy Turniej w Szachach aktywnych z okazji Święta Niepodległości,
Ustrzyki Dolne, 9.11.2019
• Turniej Tenisa Stołowego, Ustrzyki Dolne, 6.10.2019
• Górskie Mistrzostwa Europy w Nordic Walking, Ustrzyki Dolne, 13-14.07.2019
• IV Bieszczadzki Bieg Lotników Edycja Letnia, Ustianowa Górna, 16.06.2019
• Biathlon dla każdego! Ustianowa Górna, 01.06.2019
• Dzień Dziecka w Zespole Basenów Delfin, Ustrzyki Dolne, 30.05.2019
• V Ustrzycki Bieg Uliczny - Biegnij z Jedynką, Ustrzyki Dolne, 25.05.2019
• XI Spartakiada Przedszkolaków, Ustrzyki Dolne, 22.05.2019
• XXXII Bieszczadzki Bieg Lotników - Ustjanowa - 16-17.02.2019
• Puchar Bieszczadów - Puchar Grupy Azoty, Muczne - 12-13.01.2019 r.
• Międzynarodowe Zawody "KARPATIA OPEN" w Narciarstwie Alpejskim, 1011.03.2019 Ustrzyki Dolne
• Finały Młodzieżowego Pucharu Polski Młodzików i Juniorów Młodszych
w Narciarstwie Alpejskim, 7-9.03.2019, Ustrzyki Dolne
Podkarpacka Liga Dzieci i Młodzieży w Narciarstwie Alpejskim 2019 - cykl imprez
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Finał – Podsumowanie Podkarpackiej Ligi Dzieci i Młodzieży w Narciarstwie
Alpejskim - 2019 - Przemyśl, 11.05.2019,
Memoriał im. Olka Ostrowskiego - Podkarpacka Liga Dzieci i Młodzieży,
10.03.2019
Slalom Combi Race - Podkarpacka Liga Dzieci i Młodzieży w Konkurencjach
Alpejskich, Przemyśl, 23.02.2019,
Ferie na sportowo - Podkarpacka Liga Dzieci i Młodzieży w Slalomie Gigancie,
Ustrzyki Dolne, stok Laworta - 18.02.2019
Puchar Niedźwiadka - Podkarpacka Liga dzieci i Młodzieży, Przemyśl 26.01.2019.

Podkarpacka Liga Dzieci i Młodzieży w Biegach Narciarskich 2019 - cykl imprez
• Puchar Narciarskiej Szkoły Sportowej - V rzut Podkarpackiej Ligi w Biegach
Narciarskich - 22.02.2019,
• IV Rzut Podkarpackiej Ligi w Biegach Narciarskich - Puławy, 12.02.2019,
• III Rzut Podkarpackiej Ligi w Narciarstwie Biegowym, Jasło, 30.01.2019,
• Podkarpacka Liga w Narciarstwie Biegowym – II Rzut; Jedlicze, 23.01.2019 r.
• Pierwsze Zawody Podkarpackiej Ligi w Biegach Narciarskich - 19.01.2019.
Ferie zimowe - cykl imprez
• Konkursy Łyżwiarskie na Lodowisku dla Dzieci i Młodzieży, 13.02.2019,
Ustrzyki Dolne
• Turniej dla dzieci i młodzieży w Tenisie stołowym oraz w Szachach, 14.02.2019,
Ustrzyki Dolne
• Turniej futsala dla dzieci ur. W 2003 i młodszych (DR. 4+1), 19.02.2019, Ustrzyki
Dolne
• Turniej futsala dla dzieci ur. W 2006 i młodszych (dr. 4+1), 20.02.2019, Ustrzyki
Dolne
• Zawody w biegach narciarskich dla dzieci i młodzieży, 21.02.2019, Ustrzyki
Dolne
• Sportowe Wakacje 2019 - cykl imprez
• Turniej drużyn 6 osobowych w piłce nożnej ur. w 2006 - 07, 02.07.2019, Ustrzyki
Dolne
• Turniej drużyn 6 osobowych w piłce nożnej ur. w 2008 i młodsi, 02.07.2019,
Ustrzyki Dolne
• Turniej drużyn 6 osobowych w piłce nożnej ur. w 2003-05, 04.07.2019, Ustrzyki
Dolne
• Zawody pływackie dla dzieci i młodzieży, 09.07.2019, Ustrzyki Dolne
• Turniej siatkówki plażowej dla dzieci i młodzieży, 11.07.2019, Ustrzyki Dolne
• Zawody w biegach przełajowych dla dzieci i młodzieży, 16.07.2019, Ustrzyki
Dolne
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Turniej drużyn 6 osobowych w piłce nożnej ur. w 2000-2003, 18.07.2019,
Ustrzyki Dolne
Turniej w tenisie stołowymi szachach dla dzieci i młodzieży, 02.07.2019,
Ustrzyki Dolne
Turniej drużyn 6 osobowych w piłce nożnej - OPEN, 26.07.2019, Ustrzyki Dolne
Turniej drużyn 3 osobowych w piłce koszykowej dla dzieci i młodzieży,
30.07.2019, Ustrzyki Dolne
Turniej drużyn 6 osobowych w piłce nożnej ur. w 2006 - 07, 06.08.2019, Ustrzyki
Dolne
Turniej drużyn 6 osobowych w piłce nożnej ur. w 2008 i młodsi, 06.08.2019,
Ustrzyki Dolne
Turniej drużyn 3 osobowych w piłce koszykowej dla dzieci i młodzieży (LINK),
07.08.2019, Ustrzyki Dolne
Turniej drużyn 6 osobowych w piłce nożnej ur. w 2003-05, 08.08.2019, Ustrzyki
Dolne
Zawody pływackie dla dzieci i młodzieży, 13.08.2019, Ustrzyki Dolne
Turniej siatkówki plażowej dla dzieci i młodzieży, 21.08.2019, Ustrzyki Dolne
Zawody w biegach przełajowych dla dzieci i młodzieży, 20.08.2019, Ustrzyki
Dolne
Turniej drużyn 6 osobowych w piłce nożnej ur. w 2000-2003, 22.08.2019,
Ustrzyki Dolne
Turniej drużyn 3 osobowych w piłce koszykowej dla dzieci i młodzieży,
27.08.2019, Ustrzyki Dolne
Turniej w tenisie stołowymi i szachach dla dzieci i młodzieży, 29.08.2020,
Ustrzyki Dolne

Imprezy w ramach współzawodnictwa międzyszkolnego, tj. Igrzyska Dzieci,
Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Licealiada:
• Powiatowe Igrzyska Dzieci w Koszykówce Dziewcząt i Chłopców Lutowiska, 30.01.2019 r.
• Wojewódzkie Igrzyska Dzieci w Biegach Narciarskich, Ustrzyki Dolne,
5.02.2019 r.
• Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Biegach Narciarskich, Ustrzyki
Dolne, 6.02.2019 r.
• Powiatowe Igrzyska Dzieci w Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców - Ustrzyki
Dolne, 1.03.2019 r.
• Powiatowe Igrzyska Dzieci w Piłce Siatkowej Dziewcząt i Chłopców - Ustrzyki
Dolne, 13.03.2019 r.
• Rejonowe Igrzyska Dzieci w Drużynowo - Indywidualnych Biegach
Przełajowych - Ustianowa Górna, 3.04.2019 r.
• Rejonowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Drużynowo - Indywidualnych Biegach
Przełajowych - Ustianowa Górna, 3.04.2019 r.
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Rejonowe Licealiada w Drużynowo - Indywidualnych Biegach Przełajowych Ustianowa Górna, 3.04.2019 r.
XI Spartakiada Przedszkolaków, Ustrzyki Dolne, 22.05.2019
Powiatowe Czwórboje LA, Ustrzyki Dolne - 23.05.2019 r.
Powiatowe Igrzyska Dzieci w Trójboju LA, Ustrzyki Dolne - 28.05.2019
Powiatowe Igrzyska Dzieci w konkursie "BAW SIĘ Z NAMI", Ustrzyki Dolne 31.05.2019
Powiatowe Igrzyska Dzieci w Piłce Nożnej Dziewcząt i Chłopców, Ustrzyki
Dolne 06.06.2019
Powiatowe Igrzyska
Dzieci w
Indywidualno-Drużynowych
Biegach
Przełajowych, 29.10.2019 - trasa w Ustianowej
Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Indywidualno-Drużynowych Biegach
Przełajowych, 29.10.2019 - trasa w Ustianowej
Powiatowe Igrzyska
Dzieci, Igrzyska
Młodzieży
Szkolnej, Licealiada w
Szachach, 24.10.2019 - Hala SP Nr 1 Ustrzyki Dolne
Powiatowe Igrzyska Dzieci w Sztafetowych Biegach Przełajowych, 4.10.2019 Park Pod Dębami
Powiatowe Igrzyska
Młodzieży
Szkolnej w
Sztafetowych
Biegach
Przełajowych, 4.10.2019 - Park Pod Dębami
Powiatowa Licealiada w Sztafetowych Biegach Przełajowych, 4.10.2019 - Park
Pod Dębami
Indywidualne Mistrzostwa SZS w Lekkiej Atletyce Dziewcząt i Chłopców,
18.09.2019 - stadion
Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Koszykówce Chłopców, 9.12.2019 SP Nr 1 Ustrzyki Dolne
Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Tenisie Stołowym, 4.12.2019, SP Nr
1 Ustrzyki Dolne
Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Koszykówce Dziewcząt, 28.11.2019,
SP Czarna
Indywidualne Mistrzostwa SZS w Lekkiej Atletyce Dziewcząt i Chłopców,
19.09.2019
Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce Nożnej Dziewcząt i Chłopców,
07.06.2019, Ustrzyki Dolne
Powiatowa Liga Lekkoatletyczna Dziewcząt i Chłopców - Ustrzyki Dolne,
16.05.2019
Rejonowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce Siatkowej Dziewcząt - Ustrzyki
Dolne, 29.03.2019 r.
Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce Siatkowej Dziewcząt i
Chłopców - Ustrzyki Dolne, 5.03.2019 r.
Powiatowa Licealiada w Piłce Siatkowej Dziewcząt, 13.12.2019 - ZSL Ustrzyki
Dolne
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Powiatowa Licealiada w Piłce Ręcznej, 22.11.2019, BZSZ Ustrzyki Dolne
Powiatowa Licealiada w Tenisie Stołowym, 22.11.2019, BZSZ Ustrzyki Dolne
Powiatowa Licealiada w Indywidualno-Drużynowych Biegach Przełajowych,
19.11.2019, Park pod Dębami
Powiatowa Licealiada w Piłce Siatkowej Chłopców - 24.01.2019
Mikołajkowy Turniej Futsalu ur. w 2005 - 2006, 13.12.2019 - SP Nr 1 Ustrzyki
Dolne
Mikołajkowy Turniej Futsalu ur. w 2007 - 2008, 11.12 Ustrzyki Dolne.2019 - SP
Nr 1
Mikołajkowy Turniej Szachowy, 6.12.2019 - SP Nr 1 Ustrzyki Dolne
Dzień Dziecka w ZB Delfin, Ustrzyki Dolne - 30.05.2019 r.
Mikołajkowy Turniej Futsalu w Lutowiskach, 3.12.2019, SP Lutowiska
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IX. Podsumowanie
W Gminie Ustrzyki Dolne rok 2019 był rokiem rekordowym pod względem
wartości inwestycji. Został zdominowany przez inwestycje drogowe realizowane przy
współfinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych. Zrealizowane w tym zakresie
inwestycje to między innymi: przebudowa dróg gminnych przy ul. Łukasiewicza,
Strwiążyk, Zielonej, Jagiellońskiej, Jałowe Hoszów, Nowosielce Kozickie,
w Trzciańcu, Teleśnicy Oszwarowej, Ustjanowej Dolnej, Stańkowej, Brzegach Dolnych
i w Ustjanowej Górnej. Należy podkreślić wagę inwestycji dotyczących remontowanych
i przebudowanych dróg i oświetlenia ulicznego, przekładających się bezpośrednio na
jakość komunikacji na terenie Gminy Ustrzyki Dolne. Utworzone ciągi piesze,
wyremontowane nawierzchnie asfaltowe wraz z przejściami dla pieszych w znacznym
stopniu zwiększają bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.
Kolejnym ważnym projektem realizowanym w naszej Gminie w 2019 roku było
wsparcie energetyki rozproszonej w Gminach Bieszczadzkich poprzez instalację
systemów energii odnawialnej w gospodarstwach domowych OZE.
Następną inwestycją o dużym znaczeniu, której kolejny etap został
zrealizowany w 2019 roku jest budowa świetlicy wiejskiej w Dźwiniaczu Dolnym.
W drugim etapie budowy zakończono stan surowy zamknięty, tj. obejmujący
wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem oraz montaż stolarki zewnętrznej.
Kolejną ważną inwestycją jest budowa garażu dla OSP Łodyna - stan surowy
zamknięty. Obiekt w przyszłości przyczyni się do poprawy organizacji i skuteczności
prowadzenia akcji gaśniczych przez OSP Łodyna.
Następnymi inwestycjami o dużym znaczeniu rozwojowo-kulturalnym naszego
miasta, 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. Obie instytucje są
miejscem przeznaczonym dla seniorów z 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, podtrzymaniu więzi ze środowiskiem.
W propagowanie aktywności i zdrowego stylu życia wpisują się inwestycje
w różnego rodzaju infrastrukturę sportową. W 2019 roku oddaliśmy do użytku
mieszkańców kolejne dwie otwarte strefy aktywności w Ustrzykach Dolnych
i w Hoszowie oraz rozpoczęliśmy realizację zadania „Budowa kompleksu
lekkoatletycznego w Ustrzykach Dolnych”. Inwestycja ta przyczyni się do poprawy
warunków szkoleniowo-treningowych dzieci i młodzieży, a także do wzrostu poziomu
aktywności mieszkańców.
Większość zadań została zrealizowana przy udziale środków zewnętrznych
pozyskanych z funduszy europejskich, Funduszu Dróg Samorządowych oraz
krajowych programów ministerialnych.
W 2019 roku rozwijała się współpraca z organizacjami pozarządowymi. Odbyło
się IV Bieszczadzkie Forum Organizacji Pozarządowych, którego tematem głównym
były „fundusze europejskie” i III Bieszczadzkie Forum Gospodarcze – z młodzieżą
ustrzycką wchodzimy w świat przedsiębiorczości i biznesu.
W ramach współpracy z NGO zrealizowanych zostało 6 zadań w zakresie
Inicjatywy Lokalnej, która jest narzędziem umożliwiającym wykonanie działań
zgłaszanych przez mieszkańców w ich bezpośrednim otoczeniu.
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Niezmiennie w ramach konkursów ofert, przekazujemy 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.
Kolejną ważną inicjatywą realizowaną w gminie Ustrzyki Dolne jest Budżet
Obywatelski, w ramach którego w 2019 roku zrealizowano zadania: „Budowa obiektu
sportowo-rekreacyjnego we wsi Równia” i „Park aktywnej rekreacji przy ul.
Łukasiewicza w Ustrzykach Dolnych”. W ramach kolejnej edycji Młodzieżowego
Budżetu Obywatelskiego zrealizowane zostało wyłonione w głosowaniu zadanie, na
wykonanie samoobsługowych stacji napraw dla rowerów.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych od 2018
r. realizuje projekt „Akademia Pozytywnej Komunikacji” współfinansowany 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. W 2019 roku wsparcie
prowadzone było dla 10 rodzin, łącznie 39 osób.
Podejmowaliśmy przedsięwzięcia związane z profilaktyką, edukacją, ekologią,
zorganizowaliśmy szereg różnorodnych wydarzeń, by na miejscu zapewnić
mieszkańcom i turystom szeroką ofertę kulturalną, skierowaną do zróżnicowanych
grup odbiorców, tu z pewnością powinniśmy wymienić organizowany cyklicznie
Przegląd Filmów Górskich, Dni Ustrzyk Dolnych. Oprócz dużych koncertów
i wydarzeń (KSU, Karpacki Jarmark Turystyczny), odbywały się mniejsze
przedsięwzięcia, jak cyklicznie organizowane obchody świąt sołeckich, koncerty,
spektakle teatralne i przeglądy artystyczne. Podobnie z wydarzeniami sportowymi,
które stanowiły wyzwanie dla bardzo szerokiego grona osób z terenu Polski
i z zagranicy np. zawody o utrwalonej renomie jak Bieg Lotników w edycji letniej
i zimowej.
W 2019 roku zakończyliśmy inwestycje, które były w trakcie realizacji tj.: SOSna ratunek – centrum szkoleniowe organizowania i prowadzenia transgranicznych
akcji ratunkowych, projekt realizowany przy współpracy partnerów z Ukrainy
i Białorusi. Budynek dawnej szkoły podstawowej w Równi został rozbudowany
od strony południowo-zachodniej. W ramach nadbudowy obiektu wykonano również
łącznik między budynkami na drugiej kondygnacji. Cały budynek został dostosowany
do wymogów architektonicznych i jest dostępny dla osób niepełnosprawnych na
każdym poziomie. Kolejna zakończona inwestycja to przebudowa budynku szkoły
i zmiana sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami
socjalnymi w Krościenku, w wyniku której powstały 22 lokale socjalne
o podwyższonym standardzie: jedno, dwu i trzypokojowe. Trzy mieszkania na parterze
budynku zostały przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przy budynku powstał
również plac zabaw, nowe parkingi i dojazdy. Obecnie większość mieszkań została już
zasiedlona.
Działamy w sposób przemyślany, strategiczny, skupiając się na maksymalnym
czerpaniu środków ze źródeł zewnętrznych, co skutkuje wdrażaniem kolejnych
projektów i inicjatyw. Rok 2019 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
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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.
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