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Szanowni Państwo, przedstawiam 

Raport o Stanie Gminy Bukowsko za 

rok 2019, który został opracowany 

zgodnie z wprowadzoną w 2018 roku 

nowelizacją ustawy o samorządzie 

gminnym. Nowe przepisy zobowiązują 

wójta, by co roku do 31 maja, 

przedstawił Radzie Gminy 

sprawozdanie ze swojej działalności.  

  

 

Raport podsumowuje działalność samorządu gminnego za rok poprzedni. Zakres 

opracowanego dokumentu obejmuje przede wszystkim realizację programów, 

strategii oraz uchwał Rady Gminy. W raporcie zaprezentowano sposoby 

wydatkowania środków finansowych w zakresie inwestycji, pomocy społecznej, 

oferty kulturalnej i sportowej. W dokumencie znajdą Państwo również informacje o 

demografii naszej gminy, ochronie zdrowia, funkcjonowaniu gminnych jednostek, 

funduszu sołeckim.  

  

Informacje zawarte w raporcie nie tylko posłużą Mieszkańcom Gminy Bukowsko do 

zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu, ale także staną się 

podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości naszej gminy.  

 

 

 

 

Wójt Gminy Bukowsko 

 Marek Bańkowski 
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1. WSTĘP 

Gmina Bukowsko zajmuje obszar 138,2 km2. Według danych meldunkowych na 
koniec 2019 roku Gmina liczyła 5546  mieszkańców. 
Bukowsko to gmina wiejska położona w województwie podkarpackim, w powiecie 
sanockim. Gminę tworzy 14 miejscowości Bukowsko, Dudyńce, Karlików, 
Nadolany, Nagórzany, Nowotaniec, Płonna, Pobiedno, Tokarnia, Wola Piotrowa, 
Wola Sękowa, Wolica, Zboiska i Ratnawica oraz 3 już nieistniejące wsie Przybyszów, 
Bełchówka, Kamienne. Gmina zajmuje obszar ok. 14 tysięcy hektarów. Siedzibą 
gminy jest Bukowsko znajdujące się przy drodze wojewódzkiej nr 889. Najbliższe 
przejście graniczne ze Słowacją znajduje się 21 km od Bukowska. 
Dwie największe miejscowości (pod względem zajmowanej powierzchni) w gminie 
to Bukowsko oraz Karlików. Gęstość zaludnienia wynosi ok. 40 os/km2. Jednak 
należy zaznaczyć, że z uwagi na dużą lesistość gminy nie jest to równomierne. 
Najrzadziej zaludnioną miejscowością jest Karlików (4 os/km2), najbardziej 
Nagórzany 103,52 (os/km2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Władze gminy 

Przedstawicielem Gminy jest Wójt, Pan Marek Bańkowski wybrany w wyborach 
samorządowych które odbyły się 21 października 2018 roku. 

Jednostka ma swoją siedzibę w Urzędzie Gminy mieszczącym się w Bukowsku  
nr 290. Z Urzędem Gminy można skontaktować się telefonicznie, pod numerem  
(13) 467 40 15, lub drogą elektroniczną pod adresem: sekretariat@bukowsko.pl 
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2. INFORMACJE OGÓLNE 

 

2.1 Ogólna charakterystyka gminy  

Liczba mieszkańców Gminy Bukowsko w 2019 roku – stan na 31.12.2019 roku 
 

Miejscowość Pobyt stały Pobyt czasowy 

 

BUKOWSKO 1935 6 

DUDYŃCE 177 2 

KARLIKÓW 107 1 

NADOLANY 678 4 

NAGÓRZANY 321 1 

NOWOTANIEC 426 1 

PŁONNA 9 0 

POBIEDNO 592 8 

RATNAWICA 6 0 

TOKARNIA 217 1 

WOLA PIOTROWA 334 3 

WOLA SĘKOWA 202 5 

WOLICA 310 2 

ZBOISKA 232 2 

RAZEM 5546 36 

 
Statystyka ludności według płci na koniec 2019 roku 

 

Wiek Mężczyzna Kobieta Ogółem 

0-2 101 87 188 

3 35 37 72 

4-5 65 63 128 

6 36 42 78 

7 37 34 71 

8-12 189 167 356 

13-15 119 76 195 

16-17 62 47 109 

18 28 37 65 

19-65 1822 1742 3564 

Powyżej 65 319 437 756 

OGÓŁEM 2813 2769 5582 
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Liczba urodzeń i zgonów w roku 2019 

 

RAZEM                        LICZBA URODZEŃ 52                            LICZBA ZGONÓW 60 
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2.2 Finanse gminy 

Budżet na rok 2019 został uchwalony przez Radę Gminy  Bukowsko w dniu   

28 stycznia 2019 roku Uchwałą Nr V/39/19. 

Uchwalony budżet  po stronie dochodów  wynosił  26 974 424,00 zł. 

a  po stronie wydatków        27 472 746,00 zł. 

Planowany deficyt budżetowy wynosił          498 322,00 zł. 

Planowana spłata rat kredytów i pożyczek                              1 226 090,00 zł. 

Razem planowane wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach 

wyniosły 1 724 412,00 zł.  Źródłem pokrycia niedoboru ustalono kredyt bankowy. 
 

Dochody wykonane na dzień 31.12.2019 roku to 30 223 280,08 zł co stanowi 98,5% 

planu . 

Struktura dochodów według źródeł pochodzenia kształtuje się  następująco: 

1) Subwencje   11 088 270,00 zł  tj.36,7 % 

2) Dotacje celowe    11 819 920,47 zł  tj.39,1 % 

3) Dochody własne   7 315 089,61 zł  tj.24,2 % 
 

Wydatki wykonane na dzień 31.12.2019 roku to 30 086 073,48 zł tj.96,2% z tego : 

 wydatki bieżące   27 649 761,13 zł tj.91,7% ogółem wydatków 

 wydatki majątkowe  2 436 312,35 zł tj.8,3% ogółem wydatków 
 

2.3 Jednostki organizacyjne gminy 

W Gminie funkcjonują jednostki budżetowe takie jak: 

1) Zespół Szkół w Bukowsku 

2) Zespół Szkół w Nowotańcu 

3) Zespół Szkół w Pobiednie  

4) Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowsku 

5) Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolicy 

Gmina nie posiada zakładów budżetowych ani spółek komunalnych. 

Na terenie gminy działa Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowsku z filiami  

w Nowotańcu i Pobiednie prowadzone w formie Samorządowej Instytucji Kultury. 
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W 2019 roku w bibliotekach zatrudnione było łącznie  4 osoby na 3,5 etatu. Gminna 

Biblioteka Publiczna w Bukowsku jest instytucją kultury  wpisaną do Rejestru 

Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd Gminy Bukowsko pod pozycją nr 1. 

Podstawę prawną działalności Biblioteki stanowią przepisy: 

1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. nr 85, poz. 539 z późn. 

zm.). 

2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu. 

działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) 

3. Ustawa z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 nr 142, 

poz. 1591 z późn. zm.). 

4. Statut GBP oraz regulamin organizacyjny. 

 

Statystyka Bibliotek przedstawia się następująco:  

1) liczba czytelników aktywnych w 2019 roku (łącznie w bibliotece głównej 

i w filiach)- 717, 

2) ilość wypożyczonych książek w 2019 roku (łącznie w bibliotece głównej 

i w filiach)- 9 488, 

3)  liczba zakupionych książek w 2019 roku (łącznie w bibliotece głównej 

i w filiach)- 1 112, 

 907 - ze środków organizatora 

 160 - z Ministerstwa Kultury 

   45 - dary 

4) liczba książek w 2019 roku (łącznie w bibliotece głównej i w filiach)- 26 341. 

  

Biblioteka Czytelnicy 
Liczba 

wypożyczeń 

Osoby 
korzystające 
z internetu 

Liczba 
zakupionych 

książek 
Zbiory 

Bukowsko 280 3650 759 448 11092 

Nowotaniec 294 4225 938 494 7530 

Pobiedno 143 1613 168 170 7719 
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W 2019 r. biblioteki gminne zorganizowały następujące wydarzenia: 

1) całoroczny cykl spotkań z Franklinem ,,Franklin naszym przyjacielem”, 

2) cykl spotkań w bibliotece w Bukowsku ramach „Tygodnia bajek i baśni”, 

3) spotkanie edukacyjne dla klas I – III Szkoły Podstawowej w Bukowsku pod 

hasłem Ferie w Bibliotece w Bukowsku, 

4) Tydzień Bibliotek w Nowotańcu, 

5) ogólnopolska kampania społeczna "Mała Książka - Wielki Człowiek",  

6) konkurs recytatorski Opowiedz mi o Polsce... z okazji rocznicy odzyskania 

przez Polskę niepodległości, 

7) spotkania uczniów klasy trzeciej SP w Nowotańcu z Fenkiem, 

8) cykl zajęć z przedszkolakami ABC zdrowego przedszkolaka, 

9) Pierwsza wizyta w bibliotece- zwiedzanie biblioteki organizowane dla 

najmłodszych przedszkolaków, 

10) Wystawki książek- nowości wydawnicze. 

 
W 2019 roku na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa gmina 
wydała 240 000 zł. 
 

2.4 Przedsiębiorcy  

Według danych gminy na koniec 2019 roku na terenie Gminy Bukowsko 

funkcjonowało 220 czynne podmioty gospodarcze wpisanych do rejestru CEDG.  

 

2.5 Ochrona zdrowia 

W gminie działają Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej w formie 

indywidualnych praktyk lekarskich  w ramach NFZ w Bukowsku, Nowotańcu  

i Pobiednie oraz 2 apteki prywatne.  Działalność prowadzona jest w budynkach 

gminy na podstawie umowy najmu lokalu. Gmina nie prowadzi żadnych podmiotów 

leczniczych.  
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2.6 Pomoc społeczna 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowsku działa w budynku Urzędu Gminy 

i zatrudnia 8 osób. W roku 2019 wykonał następujące zadania: 

1) Wypłacono 11 178 świadczeń wychowawczych 500+ dla 578 rodzin na kwotę 

5 588 702,85 zł.  

2) Świadczenia rodzinne wypłacono dla 450 rodzin na kwotę 2 645 491,04 zł. 

3) Świadczenia z funduszu alimentacyjnego zostały wypłacone dla 9 osób na kwotę 

73 830,00 zł. 

4) Opłacono składki zdrowotne w wysokości 30 051,24 zł. dla 24 osób pobierających 

świadczenia opiekuńcze ( świadczenia pielęgnacyjne , zasiłki dla opiekunów, 

specjalne zasiłki opiekuńcze) 

5) Wypłacono świadczenia z programu Dobry Start 300+ dla 729 osób uczących się na 

kwotę 218 700,00 zł. 

6) Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczono dla 3 osób ( 530 godzin) na kwotę 

18 550,00 zł. 

Usługi opiekuńcze własne opłacono dla 2 osób na kwotę 9 890,00 zł. 

7) Wypłacono zasiłki okresowe dla 12 rodzin ( 28 świadczeń) na kwotę 9 991,18 zł, oraz 

zasiłki celowe ze środków własnych gminy dla 15 rodzin (19 świadczeń) na kwotę 

11 550,00 zł. W tym opłacone zostały koszty pogrzebowe dla 2 mieszkańców gminy 

na kwotę 7 000,00 zł. 

8) Zasiłki stałe wypłacono dla 19 osób (179 świadczeń) na kwotę 88 913,53 zł. 

9) Koszty pobytu 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej ( 12 świadczeń ) wyniosły 

34 962,51 zł. 

10) Opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych wyniosły 26 453,72 zł dla 8 osób. 

Koszt pobytu w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej 1 osoby wyniósł 28 752,70 zł. 

11) Programem Pomoc  Państwa  w Zakresie Dożywiania objętych zostało 204 osoby. 

Koszt programu wyniósł 99 734,91 zł. 

12) Pomoc materialna dla uczniów – stypendia szkolne wypłacono dla 70 uczniów na 

kwotę 68 140,50 zł. 

13) Klub „Senior +” w miejscowości Tokarnia działa od 1 listopada 2019 roku. Liczba 

miejsc w Klubie dla 30 osób. Zajęcia w Klubie Senior + odbywały się przez 2 dni  

w tygodniu po 4 godziny dziennie. W/w okresie przeprowadzono warsztaty  

rękodzielnicze i kulinarne. Łączny koszt w/w zajęć oraz dowóz uczestników Klubu 

wyniósł 3 090,00 zł. 
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Od roku 2006 działa Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolicy który jest  

ośrodkiem wsparcia, pobytu dziennego, dla osób przewlekle psychicznie chorych 

typ A, dla osób z niepełnosprawnością intelektualną typ B oraz dla osób 

wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych typ C. Zgodnie  

z zapisami ustawowymi zadaniem Domu jest przede wszystkim podtrzymywanie  

i rozwijanie umiejętności niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego 

życia uczestników. 

Usługi świadczone przez ŚDS  w Wolicy obejmowały w 2019 r.  w szczególności: 

1) trening funkcjonowania w codziennym życiu, na który składają się: trening 

dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, 

trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi 

środkami finansowymi;  

2) trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów; 

3) trening umiejętności spędzania czasu wolnego; 

4) trening umiejętności społecznych; 

5) poradnictwo psychologiczne; 

6) terapia ruchowa  w tym zajęcia sportowe, turystyka i rekreacja; 

7) pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych;  

8) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;  

9) niezbędną opiekę;  

10) inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w WTZ lub 

podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na 

przystosowanym stanowisku pracy. 

 

ŚDS w Wolicy posiada 32 dotowane miejsca, a obecnie korzysta z niego 35 osób 

niepełnosprawnych. Dom w całości finansowany jest z dotacji celowej Wojewody 

Podkarpackiego, która na rok 2019 wynosiła 700 824,75 zł. 
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2.7 Sprawy obywatelskie 

2.7.1 Informacje publiczne 

W 2019 roku do urzędu wpłynęło 31 wniosków o udostępnienie informacji 

publicznej. Na wszystkie wnioski udzielono odpowiedzi. 

 

2.7.2 Organizacje pozarządowe 

W 2019 roku funkcjonowały w gminie następujące organizacje pozarządowe: 

1) Ludowe Kluby Sportowe- 2 kluby,  

2) Klub Tenisa Stołowego w Nagórzanach,  

3) Szkolna szkółka piłkarska w Bukowsku, 

4) Koła Gospodyń Wiejskich,  

5) Ochotnicze Straże Pożarne.  

W ramach otwartych konkursów ofert skierowanych do organizacji pozarządowych 

powierzono wykonanie zadania publicznego polegającego na tworzeniu warunków 

sprzyjających rozwojowi sportu oraz upowszechnianiu i krzewieniu sportu na 

terenie miejscowości Bukowsko, Nowotaniec i Nagórzany   

Do konkursu złożono 4 oferty po jednej na każde zadanie. 

Podpisano umowy z następującymi organizacjami: 

1) LKS „Bukowianka” Bukowsko- piłka nożna  na kwotę 31 000 zł, 

2) LKS „ Cosmos” Nowotaniec- piłka nożna  na kwotę  37 000 zł, 

3) Szkolna szkółka piłkarska w Bukowsku na kwotę 6 000 zł, 

4) Klub tenisa Stołowego w Nagórzanach na kwotę 5 000 zł. 

 

Wszystkie zadania zostały wykonane i  rozliczone zgodnie z umową na kwotę 

79 000 zł. 

 

2.7.3 Koła Gospodyń Wiejskich  

 

Koło gospodyń wiejskich jest dobrowolną, niezależną od administracji rządowej  

i jednostek samorządu terytorialnego, samorządną, społeczną organizacją 

mieszkańców wsi, wspierającą rozwój przedsiębiorczości na wsi i aktywnie 

działającą na rzecz środowisk wiejskich.  
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Na terenie Gminy Bukowsko działa 8 Kół Gospodyń Wiejskich:  

1. Koło Gospodyń Wiejskich w Bukowsku, 

2. Koło Gospodyń Wiejskich w Nagórzanach, 

3. Koło Gospodyń Wiejskich w Nadolanach, 

4. Koło Gospodyń Wiejskich w Nowotańcu, 

5. Koło Gospodyń Wiejskich w Pobiednie, 

6. Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Sękowej, 

7. Koło Gospodyń Wiejskich w Wolicy, 

8. Koło Gospodyń Wiejskich w Zboiskach. 

Celem KGW jest: 

1) prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej 

w środowiskach wiejskich, 

2) prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów 

wiejskich, 

3) wspieranie rozwoju przedsiębiorczości kobiet, 

4) inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia  

i pracy kobiet na wsi, 

5) upowszechnianie i rozwój form współdziałania, gospodarowania  

i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych, 

6) reprezentowanie interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów 

administracji publicznej,  

7) rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej  

i regionalnej, 

8) wykonywanie innych zadań związanych ze wspieraniem rozwoju 

przedsiębiorczości na wsi i podejmowaniem działań na rzecz środowisk 

wiejskich. 

Jedną z głównych idei kół gospodyń wiejskich jest wspólne działanie dla dobra 

innych. Organizacje te dzięki nowej ustawie o KGW i wynikającej  

z niej dotacji dla zarejestrowanych w ARiMR mogły na nowo zacząć działać. 

Koła gospodyń wiejskich działające na terenie Gminy Bukowsko biorą aktywny 

udział zarówno w życiu społecznym jak i kulturalnym. Reprezentują Gminę 

Bukowsko w różnego rodzaju imprezach, konkursach.   
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2.7.4 Ochotnicze Straże Pożarne 

Na terenie Gminy działa 9 jednostek straży pożarnej w 9 obiektach. 

Zestawienie ilości członków OSP w Gminie Bukowsko oraz ilości wyjazdów do akcji 

  

OSP 
BUKOWSKO 

OSP 
NADOLANY 

OSP 
NAGÓRZANY 

OSP 
NOWOTANIEC 

OSP 
POBIEDNO 

OSP 
WOLA 

SĘKOWA 

OSP 
WOLICA 

OSP 
ZBOISKA 

Pożary 8 11 1 2 12 3 3 3 
Miejscowe 
zagrożenia 

15 12 3 4 14 4 2 1 

Wyjazdy inne 
( zawody 
sportowo-
pożarnicze, 
ćwiczenia, 
zabezpieczanie 
imprez, itp.) 

5 2 0 3 8 0 2 4 

SUMA 28 25 4 9 34 7 7 8 
SUMA 

wszystkich 
wyjazdów 

122 

       

  

OSP 
BUKOWSKO 

OSP 
NADOLANY 

OSP 
NAGÓRZANY 

OSP 
NOWOTANIEC 

OSP 
POBIEDNO 

OSP 
WOLA 

SĘKOWA 

OSP 
WOLICA 

OSP 
ZBOISKA 

Liczba 
członków 
zwyczajnych-
mężczyźni 

33 70 50 43 48 42 26 37 

Liczba 
członków 
zwyczajnych-
kobiety 

6 10 13 9 7 9 12 8 

Mogący brać 
udział w akcji 
ratowniczo-
gaśniczej 

24 28 20 12 17 16 16 18 

Liczba 
członków 
wspierających 

5 5 2 0 3 0 5 5 

Liczba 
członków 
honorowych 

0 15 5 0 22 0 3 4 

Liczba 
członków 
MDP-chłopcy 

12 10 8 13 14 20 10 0 

Liczba 
członków 
MDP-
dziewczęta 

0 10 4 13 0 0 2 0 

SUMA 56 120 82 78 94 71 58 54 
SUMA 

WSZYSTKICH 
CZŁONKÓW 

OSP 

613        
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3 . Realizacja polityk, programów i strategii 
 

W roku 2019  w Gminie Bukowsko obowiązywały następujące dokumenty 

strategiczne:  

3.1 Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Bukowsko na lata 2019 – 2023. 

Program został uchwalony przez Radę Gminy Bukowsko w dniu 25 marca 2019 roku 

Uchwałą Nr VI/50/19. 

W celu realizacji zadań w zakresie tworzenia warunków do zaspokojenia potrzeb 

mieszkaniowych w gminie Bukowsko w roku 2014 utworzony został zasób 

mieszkaniowy. 

 

3.1.1 Wielkość oraz stan techniczny mieszkaniowego zasobu gminy. 

1) zasób mieszkaniowy Gminy stanowi 15 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 

674,7 m2 znajdujących się w 5 budynkach stanowiących własność Gminy Bukowsko 

w tym: 

a) Lokale mieszkalne w Agronomówkach 

- Nowotaniec - 3 mieszkania - 115 m2 

- Bukowsko - 3 mieszkania - 115 m2 

b) Lokale mieszkalne w Ośrodkach Zdrowia 

- Bukowsko - 4 mieszkania - 239,90 m2 

- Nowotaniec - 2 mieszkania - 155,30 m2 

c) Lokale mieszkalne w budynku b. Urzędu Gminy ( stara poczta) 

- Bukowsko - 3 mieszkania - 49,50 m2 

2) ze stanu zasobu mieszkaniowego gminy nie wyodrębniono  lokali socjalnych, 

3) z uwagi na brak środków finansowych oraz mając na uwadze fakt, iż zasób 

mieszkaniowy Gminy Bukowsko zabezpiecza potrzeby mieszkańców Gminy nie 

planowano też zwiększenia ilości lokali mieszkalnych . 

4) standard mieszkaniowego zasobu gminy określa się na bazie wyposażenia lokalu 

mieszkalnego w centralne ogrzewanie, sieć wodociągową i kanalizacyjną, łazienkę. 
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3.1.2 Zasady polityki czynszowej 

Ustalone zostały zasady polityki czynszowej, które stanowiły element 

wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. 

Stawkę bazową czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu ustala Wójt Gminy 

Bukowsko w formie zarządzenia w okresach nie krótszych jak jeden rok oraz 

w parciu o zasady określone niniejszą uchwałą. 

 

Najemca oprócz czynszu obowiązany jest do uiszczenia niezależnych opłat 

związanych z eksploatacją mieszkania, opłat za dostawę do lokalu energii 

elektrycznej, energii cieplnej, gazu, wody oraz odbiór nieczystości stałych  

i płynnych, w przypadku gdy korzystający z lokalu nie ma zawartej umowy 

bezpośrednio z dostawcą mediów lub dostawcą wody. 

Czynsz wynajmu lokali mieszkalnych wynosi – 1,20 zł stawka bazowa + zwiększenia 

w zależności od standardu lokalu. 

Czynsz wynajmu lokali użytkowych pod działalność leczniczą  

wynosi- 7 zł + 23 % VAT.  

Czynsz wynajmu lokali użytkowych pod działalność użytkową ( sklepy, warsztaty) 

wynosi-  5 zł + 23% VAT. 

 

3.1.3 Sposób zarządzania lokalami i budynkami tworzącymi mieszkaniowy 

zasób Gminy. 

Lokale tworzące mieszkaniowy zasób Gminy zarządzane były przez Wójta Gminy. 

Wnioski o przyznanie lokalu rozpatrywał Wójt Gminy po uprzednim zaopiniowaniu 

wniosku przez Komisję Budżetu i Inwestycji Rady Gminy Bukowsko i lokalną 

Radę Sołecką. 

 

3.1.4 Źródła finansowania 

Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej Gminy w latach 2019-2023 

objętych programem będą przychody z czynszów najmu lokali mieszkalnych oraz 

środki z budżetu gminy.  

 

3.1.5 Zmiany w gminnym zasobie mieszkaniowym 

Rada Gminy wyraziła zgodę na sprzedaż budynku Agronomówki w Bukowsku 

obejmującego 3 lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej łącznie 115 m2  

w drodze przetargu publicznego. 
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3.2 Strategia Rozwoju Gminy Bukowsko  do roku 2026 

 

Strategia uchwalona została przez Radę Gminy Bukowsko Uchwałą  

Nr XXII/127/2016 w dniu 8 lipca 2016 roku. 

Strategia Rozwoju Gminy Bukowsko do roku 2026 jest dokumentem kierunkowym, 

swoistą mapą drogową, stanowiącą podstawę do podejmowania 

skoordynowanych działań przez wszystkich partnerów społecznych Gminy. 

Pozwala to na kompleksowe ujęcie zrównoważonego rozwoju Gminy.  

 

Dla realizacji Strategii niezbędne będzie podejmowanie działań: 

– samodzielnych przez władze Gminy, 

– samodzielnych przez podmioty sektora prywatnego, 

– samodzielnych przez organizacje pozarządowe, 

– indywidualnych przez mieszkańców i ich nieformalne grupy i środowiska, 

– wspólnych z udziałem parterów z różnych sektorów (publicznego, prywatnego 

i pozarządowego). 

Tymi narzędziami władz Gminy są: 

– wieloletnia prognoza finansowa, 

– miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 

– budżet Gminy, 

– konkretne projekty i programy, 

– aplikacje o zewnętrzne źródła dofinansowania, 

– polityki szczegółowe Gminy (stanowiące zbiór spójnych zasad odnoszących się do 

określonej dziedziny życia/funkcjonowania Gminy), pozwalające podejmować 

powtarzalne decyzje według tych samych kryteriów, 

– zadania wyznaczane urzędnikom Gminy i jednostkom podległym Gminie. 

 

Przy opracowaniu Strategii zostały wzięte pod uwagę następujące obszary: 

1) Otoczenie lokalne i regionalne, 

2) Potencjał ludzki ( mieszkańcy gminy), 

3) Zaspokajanie potrzeb mieszkańców, 

4) Zasoby techniczne, 

5) Potencjał i ład przestrzenny, 

6) Potencjał ekologiczny, 
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7) Potencjał przyrodniczy, 

8) Potencjał kulturowy, 

9) Potencjał turystyczny, 

10) Potencjał instytucjonalny, 

11) Gospodarka i struktura gospodarki, 

12) Potencjał materialno- finansowy gminy. 

Strategia Rozwoju Gminy Bukowsko realizowana była w roku 2019 poszczególnych 

obszarach poprzez realizację projektów promujących Gminę takich jak:  organizacja 

imprez kulturalnych, druk folderów i wydanie 4 numerów Kwartalnika, prowadzenie 

kapeli ludowej „Bukowianie”, wsparcie „Kół Gospodyń Wiejskich”. 

Imprezy zorganizowane w roku 2019, min: 

1. Święto Kobiet,  

2. Dzień Dziecka i Dzień Seniora, 

3. Turnieje wiedzy pożarniczej z udziałem uczniów miejscowych szkół 

podstawowych i gimnazjum,  

4. rozgrywki piłki nożnej pod nazwą – Gminna Liga Piłki Halowej w okresie od 

grudnia do lutego ,w której udział brała młodzież z terenu Gminy 

Bukowsko, 

5. Dożynki Gminne w Pobiednie, 

6. Gminne zawody pożarnicze. 

 

Koszty poniesione na promocję gminy i organizowane imprezy kulturalne to 

69 324,27 zł. 

 
W celu poprawy warunków życia i aktywizacji zawodowej mieszkańców były  

prowadzone i współfinansowane z Urzędem Pracy w Sanoku aktywne formy 

przeciwdziałania bezrobociu, zatrudniono w ramach robót publicznych 3 osoby na 

5 m-cy. Było to 2 mężczyzn i 1 kobieta.  

Sprawowano nadzór nad wykonaniem nieodpłatnych  prac na rzecz środowiska 

przez skazanych przez Sąd Rejonowy w Sanoku.  

 

Systematycznie remontowane są drogi gminne, budowane oświetlenia uliczne, 

rozbudowywana jest baza obiektów kulturalnych aby poprawić bezpieczeństwo 

mieszkańców i zapewnić lepszy dostęp do ośrodków kultury. 
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Z budżetu gminy i środków zewnętrznych w roku 2019 wydatkowano na  

w/w zadania: 

1) Remonty dróg- 1 061 830,47 zł 

2) Budowa oświetlenia dróg-95 504,02 zł 

3) Na podstawie umowy  Nr 03450/18/FPK/DEK z dnia 10.07.2018 roku  

i Aneksami Nr 2 z dnia 23.09.2019 roku do umowy na dofinansowanie zadania 

w ramach Programu Infrastruktura kultury ze środków finansowych Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu promocji 

Kultury- zadanie np.: „Poprawa infrastruktury kultury w Gminie 

Bukowsko” zrealizowane zostały trzy zadania: 

a) Wola Piotrowa - wykonano zagospodarowanie wokół budynku Domu 

spotkań kulturalnych , zakupiono płytki do kuchni, wykonano schody do 

budynku oraz wyłożono kostką brukową plac wokół budynku za  

kwotę – 97 812,83 zł, 

b) Bukowsko- Wymiana pokrycia dachowego na budynku DL Bukowsko- 

321 388,04 zł. 

c) Gmina- zakup sprzętu nagłośnieniowego ( 54 798,96 zł) i sceny mobilnej 

(158 670,00 zł)  – 213 468,96 zł. 

Na ten cel z  budżetu Państwa została przekazana dotacja w wysokości  

480 000,00 zł, środki własne to 152 669,83 zł. 

 

3.3 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

dla Gminy Bukowsko na rok 2019. 

Program został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Bukowsko Nr V/33/19  dnia  

28 stycznia 2019 roku. 

Celem Gminnego Programu jest realizacja zadań gminy Bukowsko wynikających  

z art. 4.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałania alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.). Głównym 

celem Programu było ograniczanie zdrowotnych i społecznych skutków 

wynikających z nadużywania napojów alkoholowych i używania innych środków 

psychoaktywnych poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości 

mieszkańców Gminy Bukowsko oraz prowadzenie skoordynowanych działań 

edukacyjnych, profilaktycznych i terapeutycznych. 
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Oprócz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bukowsku, 

współrealizatorami tego zadania byli: 

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowsku, 

- Placówki oświatowe z terenu gminy, 

- Zespół Interdyscyplinarny d.s. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

- Organizacje pozarządowe i stowarzyszenia, 

- Kościoły i związki wyznaniowe, 

- Posterunek Policji w Bukowsku, 

- Sąd Rejonowy w Sanoku. 

 

W celu uzyskania oczekiwanych rezultatów przyjęto  realizację niżej wymienionych 

zadań: 

1) Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych, 

2) Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy, pomocy 

psychologicznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą  

w rodzinie, 

3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej  

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla 

dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, 

opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych, 

4) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, 

służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych 

5) Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych 

w art. 13 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze 

oskarżyciela publicznego, 

6) Ograniczenie przypadków naruszeń prawa w związku z alkoholem, 

7) Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie 

centrów integracji społecznej. 

Na dzień 31.12.2019 roku na terenie gminy 12 punktów ( sklepy) posiadało ważne 

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  oraz 3 lokale gastronomiczne. 

Wygaszono 2 zezwolenia na sprzedaż alkoholu w związku z likwidacją punktu 

sprzedaży. 
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W roku 2019 GKRPA odbyła 11 posiedzeń, na realizację przewidzianych 

w programie zadań wydano  52 110,89 zł, z kwoty tej sfinansowano: 

1) Kontrole punktów sprzedaży przez podmioty zewnętrzne – 16 punktów, 

2) Opłacenie biegłych sadowych za badanie 17 osób skierowanych na leczenie 

odwykowe, z czego 10 osób zostało skierowanych na leczenie- 4 155,62 zł 

3) Opłaty za złożenie wniosku do sądu  o zobowiązanie osoby uzależnionej do 

poddania się leczeniu- 400,00 zł, 

4) Szkolenie sprzedawców i członków komisji- 4 051,70 zł, 

5) Udzielenie pomocy w ramach grup roboczych 12 rodzinom, 

6) Pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie których było 57, 

7) Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego (psycholog) po  

4 godziny w miesiącu dla osób z problemem alkoholowym i ich  

rodzin-  3 643,30 zł. W ramach prowadzonego punktu udzielono porad  

21 osobom z problemem alkoholowym, 4 osobom współuzależnionym  

i 2 osobom doznającym przemocy w rodzinie oraz 1 stosującej przemoc  

w rodzinie. 

8) Kampanie i ulotki ostrzegające przed skutkami picia alkoholu i zażywania 

narkotyków- 7 884,11 zł 

9) Konkursy plastyczne i muzyczne, festyny i imprezy plenerowe oraz spektakle 

promujące zdrowy styl życia i ostrzegające przed alkoholem i narkotykami 

dla 175 uczestników- 2 771,6 3zł, 

10) Imprezy plenerowe dla 320 uczestników w ramach programu 

profilaktycznego – 1 568,98 zł 

11) Jednorazowe prelekcje i pogadanki na temat uzależnień  dla 210 osób- 

2 251,14 zł, 

12) Zajęcia dla dzieci z grupy ryzyka z programem socjoterapeutycznym-  

 3 776,9 7zł, 

13) Wynagrodzenia członków GKRPA. 
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3.4 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bukowsko na lata 

2019-2020. 

Program został uchwalony przez Radę Gminy Bukowsko Uchwałą Nr V/34/19  dnia 

28 stycznia 2019 roku na lata 2019-2020 

Gminny program przeciwdziałania narkomanii został opracowany w oparciu  
o ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2018, poz. 
1030 ), z której między innymi wynika, że przeciwdziałanie narkomanii realizuje się 
przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo – 
wychowawczej i zdrowotnej,   a w szczególności: 

 działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą, 

 leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych, 

 ograniczanie szkód zdrowotnych. 
 
Podstawę do działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii stanowi Krajowy 

Program Przeciwdziałania Narkomanii opracowany przez Krajowe Biuro ds. 

Przeciwdziałania Narkomanii. 

Program zakładał następujące cele i zadania: 

1. Ograniczanie używania narkotyków w tematach: 

a)   profilaktyka problemów, 

b) ograniczanie szkód zdrowotnych, 

c) monitoring i diagnozowanie. 

Realizację programu przeciwdziałania narkomanii prowadził  Wójt Gminy 
Bukowsko poprzez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
z udziałem instytucji takich jak: 

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowsku, 
- Policja, 
- Gminne Zespoły Szkół.  

Programy profilaktyczne realizowane były w 3 Zespołach Szkół; Bukowsko, 

Nowotaniec i Pobiedno, programem zostało objętych 315 uczniów. Program 

obejmował działania edukacyjne adresowane do dzieci, młodzieży na temat 

zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji 

psychotropowych i NSP oraz edukację rodziców na temat tych zagrożeń.  Były to 

pogadanki, prelekcje i tzw. namiot profilaktyczny.  

Łączny koszt prowadzonych programów w roku 2019  to 2 999,97 zł.  
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3.5 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bukowsko w roku 2019 

 Program został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Bukowsko Nr VI/46/2019  

z dnia 25 marca 2019 roku. 

Określał on ogólne wytyczne dotyczące zapewnienia opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez określenie celów, 

zadań realizowanych w ramach programu wraz ze wskazaniem realizujących je 

jednostek. 

1. Celem Programu było: 

1) zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bukowsko, 

2) ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych, 

3) opieka nad zwierzętami bezdomnymi, 

4) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do 

zwierząt. 

2. Program obejmował realizację następujących zadań:  

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, 

2) zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, 

3) odławianie bezdomnych zwierząt, 

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla 

zwierząt, 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

6) usypianie ślepych miotów, 

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich, 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt, 

9) prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych promujących 

prawidłowe postawy i zachowania człowieka do zwierząt. 
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Opieka nad wolno żyjącymi kotami obejmowała: 

1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące, 

2) zapewnienie dokarmiania kotów wolno żyjących poprzez nieodpłatne 

wydawanie karmy  zakupionej przez urząd, organizacjom społecznym lub 

wolontariuszom, a także tzw. społecznym opiekunom, którzy zarejestrują się 

w Urzędzie Gminy Bukowsko i zadeklarują współpracę w tym zakresie, 

3) sterylizację lub kastrację w tym  także prowadzenie działań promujących 

sterylizację i kastrację kotów, 

4) usypianie „ślepych miotów” , 

5) umożliwienie schronienia poprzez rozmieszczenie bud dla wolnożyjących 

kotów, 

6) zapewnienie niezbędnej opieki weterynaryjnej rannym lub chorym kotom.  

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Bukowsko miejsca  

w schronisku dla zwierząt realizowane było poprzez ich umieszczenie w schronisku 

dla zwierząt prowadzonym Fundację „Zwierzyniec”, Szczyty ul. Wieluńska 178a  

98-355 Działoszyn  za pośrednictwem firmy Usługi Techniczno-weterynaryjne  

"Arka-vet", Narożnowska Agnieszka ul. Sybiraków 34/1 Przemyśl, z którą gmina 

podpisała stosowną umowę. 

W przypadku odłowienia bezdomnego zwierzęcia gospodarczego miało być ono 

umieszczone w gospodarstwie Pana Mieczysława Rymarowicz zam. Bukowsko 176. 

Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt na terenie wyznaczonym administracyjnymi granicami Gminy 

Bukowsko była zapewniona przez lekarza weterynarii Pana Jana Zabiega Gabinet 

Weterynaryjny w Bukowsku, z którym Gmina Bukowsko podpisała stosowną 

umowę. 

Odławianie bezdomnych zwierząt realizowane było przez  specjalistyczną firmę 

Usługi Techniczno-Weterynaryjne "Arka-vet", Narożnowska Agnieszka  

ul. Sybiraków 34/1 w Przemyślu. 

Na realizację programu w roku 2019 wydano kwotę 7 770,00 zł, z tego opłacono 

koszt przyjęcia 3 psów do schroniska w kwocie 1 499,99 zł, zakupiono karmę oraz 

leki i usługi weterynarza za leczenie i sterylizację bezdomnych zwierząt. 
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3.6 Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2017-2023 

Program został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Bukowsko Nr LI/302/2018  

z dnia 27 sierpnia 2018 roku . 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bukowsko na lata 2017-2023 (LPR) to 

dokument operacyjny wskazujący na potrzebę realizacji działań głównie w sferze 

społecznej oraz dodatkowo w sferze przestrzenno-funkcjonalnej i gospodarczej. 

Realizacja działań pozwoli na niwelowanie zjawisk kryzysowych oraz wykorzystanie 

potencjałów na obszarze rewitalizacji. W konsekwencji pozwoli to na 

wyprowadzenie obszaru ze stanów kryzysowych, co pobudzi ich rozwój społeczno-

gospodarczy, oddziaływujący w konsekwencji na całą gminę. 

Proces przygotowania LPR poprzedziła diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru 

zdegradowanego i rewitalizacji. 

W ramach opracowywania LPR przeprowadzono następujące diagnozy: 

Pogłębiona diagnoza obszaru rewitalizacji. Diagnoza czynników i zjawisk 

kryzysowych oraz skala i charakter potrzeb rewitalizacyjnych: 

a) sfera społeczna, 

b) sfera przestrzenno – funkcjonalna, 

c) sfera techniczna, 

d) sfera gospodarcza, 

e) sfera środowiskowa, 

f) wyniki badania ankietowego, 

g) wyniki warsztatu diagnostycznego, 

h) delimitacja obszarów zdegradowanych i do rewitalizacji. 

 

W wyniku przeprowadzonych badań i analiz zidentyfikowano następujące 

potrzeby: 

1) w sferze społecznej: 

- zapewniona opieka nad dziećmi zwłaszcza w okresach wolnych od zajęć 

szkolnych lub w okresach nawału prac polowych; 

- zapewniona opieka nad osobami starszymi, chorymi; 

- ograniczanie zjawiska bezrobocia – stwarzanie przyjaznych warunków do 

podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej; 

- aktywizacja zawodowa mieszkańców; 
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- ograniczanie niekorzystnych zjawisk społecznych – zwłaszcza w zakresie 

zabezpieczenia materialnego; 

- aktywizowanie mieszkańców do działania na rzecz swoich środowisk; 

- integrowanie mieszkańców; 

- zwiększanie dostępności ofert z zakresu kultury, sportu i rekreacji; 

2) w sferze przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej: 

- zwiększanie estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznych zwłaszcza 

związanych z wygodą i atrakcyjnością korzystania z nich oraz wykorzystania 

do celów integrowania mieszkańców; 

- ograniczanie barier architektonicznych; 

- rozwijanie zaplecza technicznego do rozwijania ofert z zakresu kultury, 

sportu i rekreacji; 

- dbanie o zabytki; 

-modernizowanie budynków publicznych, szczególnie pod kątem 

oszczędności energii, funkcjonalności i estetyki; 

-rozwijanie zaplecza edukacyjnego, szczególnie związanego  

z zapewnieniem opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym; 

3) w sferze gospodarczej: 

-wzmocnienie potencjału gospodarczego - wzrost przedsiębiorczości 

mieszkańców; 

4) w sferze środowiskowej: 

-zwiększenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców. 

 

Program został opłacony ze środków własnych gminy Bukowsko w kwocie  

31 470,11 zł, z czego pisemne opracowanie Programu za kwotę 19 065 zł, audyt 

biegłego rewidenta – 2 460 zł. 

Wniosek o zwrot poniesionych wydatków został złożony w Urzędzie 

Marszałkowskim w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

Techniczna 2014-2020, lecz mimo zawartej umowy nr RR-II.052.48.5.2016  

z Województwem Podkarpackim z dnia 01.06.2017r niestety nie otrzymał 

dofinansowania.  
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3.7 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bukowsko  

w latach 2019-2023 

 

Strategia została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Bukowsko Nr VII/70/2019 

z dnia 29 kwietnia 2019 roku. 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych to dokument przedstawiający 

koncepcję działań zmierzających do racjonalizacji lokalnej polityki społecznej, 

szczególnie w aspekcie rozpoznawania zagrożeń społecznych, ich profilaktyki  

i minimalizowania negatywnych skutków występujących problemów społecznych. 

Strategia stanowi podstawę do realizacji stosunkowo trwałych wzorów interwencji 

społecznych w obliczu zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania lokalnej 

społeczności. 

Niniejsza strategia została opracowana w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Bukowsku. Powstała w procesie partycypacyjnym z uwzględnieniem interesów 

różnych grup społecznych i przy szerokich konsultacjach społecznych.  

W pracach nad dokumentem uczestniczyli przedstawiciele samorządu lokalnego,  

w tym sektora pomocy społecznej, oświaty, kultury, sportu i rekreacji, rynku pracy, 

ochrony zdrowia, a także policji, organizacji pozarządowych, kościoła oraz 

mieszkańcy gminy. Moderatorem prac nad dokumentem było Centrum Wspierania 

Służb Społecznych w Częstochowie. 

Strategia została przygotowana na lata 2019-2023. Ma umocowanie  

w dokumentach strategicznych z zakresu polityki społecznej przygotowanych na 

poziomie europejskim, ogólnopolskim i samorządowym skąd, stosownie do 

potrzeb mieszkańców, przenosi priorytetowe cele i kierunki działań na poziom 

lokalny. Dokument umożliwia ubieganie się o środki zewnętrzne, m.in. z funduszy 

strukturalnych Unii Europejskiej, i stanowi materiał wyjściowy do opracowania 

szczegółowych programów i projektów pomocy społecznej. 

Strategia składa się z pięciu części. W pierwszej z nich zostały przedstawione 

podstawy prawne tworzenia dokumentu oraz jego uwarunkowania strategiczne 

i programowe. 

Druga część strategii obejmuje podstawowe informacje na temat gminy oraz 

diagnozę sytuacji społecznej w gminie, która została przygotowana w oparciu  

o dane pozyskane z instytucji i organizacji działających w gminie bądź 

obejmujących zasięgiem działania jej mieszkańców, identyfikację mocnych  

i słabych stron oraz szans i zagrożeń lokalnego systemu polityki społecznej  
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(analiza SWOT), a także analizę ankiet skierowanych do mieszkańców gminy,  

w tym przedstawicieli samorządu lokalnego. Diagnoza została przeprowadzona 

w następujących obszarach: Transport i komunikacja; Sytuacja demograficzna  

i zasoby mieszkaniowe; Gospodarka i sytuacja na rynku pracy; Edukacja  

i wychowanie; Kultura, sport i rekreacja; Zdrowie i problem niepełnosprawności; 

Uzależnienia i przemoc w rodzinie; Problem bezdomności; Przestępczość;  

Pomoc społeczna i Organizacje pozarządowe. 

W trzeciej części strategii, na podstawie wniosków płynących  

z przeprowadzonej diagnozy oraz przy uwzględnieniu kompetencji samorządu 

gminnego, zostały sformułowane: misja, cele strategiczne i operacyjne oraz 

kierunki działań niezbędnych do podjęcia w okresie programowania dokumentu. 

Zostali również wskazani realizatorzy strategii, przedstawione źródła finansowania 

dokumentu i czas realizacji wyznaczonych w nim kierunków działań, ramy 

finansowe strategii oraz prognoza zmian. 

W czwartej części dokumentu wskazane są programy oraz przedstawiona jest 

informacja na temat projektów mogących służyć realizacji strategii. 

Piąta część strategii zawiera informacje na temat sposobu realizacji dokumentu 

oraz prowadzenia jego monitoringu i ewaluacji przy wykorzystaniu 

przygotowanego zestawu wskaźników monitoringowych. 

Przeprowadzona w kilkunastu obszarach diagnoza sytuacji społecznej  

w gminie Bukowsko pozwoliła na zidentyfikowanie najważniejszych problemów 

oraz wyzwań, przed którymi w najbliższych latach stanie samorząd lokalny. 

Zaliczono do nich: 

 ograniczającą możliwości rozwoju mieszkańców zbyt małą liczbę miejsc pracy  

w gminie, 

 trudną sytuację bytową części mieszkańców gminy, 

 niekorzystne zmiany demograficzne w gminie – spadek liczby dzieci i młodzieży 

oraz osób w wieku produkcyjnym, któremu towarzyszy wzrost udziału osób 

starszych, 

 wspieranie rodzin wymagających ochrony macierzyństwa lub wielodzietności 

oraz mających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, 

 rozwijanie systemu pomocy osobom i rodzinom dotkniętym problemami 

uzależnień i przemocy domowej, 
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 zaspokajanie potrzeb w zakresie ochrony zdrowia, w tym zwiększenie dostępu 

do specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz zintensyfikowanie działań 

prozdrowotnych, 

 utrzymanie poziomu bezpieczeństwa publicznego, m.in. poprzez 

kontynuowanie działań profilaktycznych i edukacyjnych poświęconych 

przestępczości, 

 wzmacnianie lokalnych służb społecznych oraz rozwijanie i zacieśnienie 

współpracy z sektorem obywatelskim. 

Wyniki diagnozy, po ich nałożeniu na kompetencje samorządu gminnego, posłużyły 

do sformułowania misji oraz wyznaczenia celów strategicznych, operacyjnych  

i kierunków działań niezbędnych do podjęcia w latach 2019-2023. Wdrożenie 

zaplanowanych przedsięwzięć powinno przyczynić się do poprawy jakości życia 

mieszkańców gminy, zmniejszenia skali występujących problemów społecznych 

oraz zminimalizowania ich skutków społecznych. Inicjatywy te zostały ujęte  

w poniżej przedstawionych obszarach.  

1. stwarzanie mieszkańcom gminy warunków do rozwoju oraz zapewnienie im 

bezpieczeństwa socjalnego: tworzenie w gminie nowych miejsc pracy oraz 

wspieranie osób wymagających aktywizacji, w tym pozostających bez pracy  

i znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej; 

2. utrzymanie seniorów i osób niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania: 

zapewnienie osobom starszym odpowiedniej opieki oraz zwiększenie ich udziału 

w życiu społeczności lokalnej, a także ograniczenie skutków niepełnosprawności 

oraz tworzenie warunków do społecznej i zawodowej aktywności osób nią 

dotkniętych; 

3. wspieranie rodzin, zapewnienie dzieciom i młodzieży warunków do rozwoju, 

zwiększenie dostępności opieki zdrowotnej oraz utrzymanie poziomu 

bezpieczeństwa publicznego w gminie: pomoc rodzinom w wypełnianiu ich 

funkcji oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży odpowiedniego dostępu do 

kształcenia i umożliwienie im wszechstronnego rozwoju, wspieranie osób  

i rodzin dotkniętych problemami uzależnień i przemocy w rodzinie, 

zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia oraz 

przeciwdziałanie przestępczości, w tym wśród nieletnich; 
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4. profesjonalizacja służb społecznych oraz rozwijanie sektora obywatelskiego: 

rozwijanie sektora pomocy społecznej oraz wzmacnianie i poszerzanie sektora 

pozarządowego w gminie oraz zacieśnianie współpracy z należącymi do niego 

organizacjami. 

 
3.8 Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Bukowsko w latach  
2019-2021 
 
Program został przyjęta Uchwałą Rady Gminy Bukowsko Nr VII/71/2019  z dnia  
29 kwietnia 2019 roku, a został przygotowany w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Bukowsku. Moderatorem prac nad dokumentem było Centrum 
Wspierania Służb Społecznych w Częstochowie. 

Obowiązek opracowania Programu Wspierania Rodziny w Gminie Bukowsko na 
lata 2019-2021 wynika z art. 176 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, który w ramach zadań własnych 
gminy przewiduje „opracowanie i realizację 3-letnich gminnych programów 
wspierania rodziny". 
Program pozostaje w zgodności ze Strategią Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Gminy Bukowsko na lata 2019-2023 i umożliwia aplikowanie  
o dodatkowe środki finansowe w oparciu o konkursy ogłaszane przez Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programów resortowych, w tym 
resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. 
Program składa się sześciu części. W pierwszej zostały przedstawione podstawy 
prawne tworzenia programu. 
Druga i trzecia część programu obejmują informacje ogólne na temat gminy oraz 
diagnozę sytuacji rodziny i dziecka w gminie, która została przygotowana w oparciu 
o dane pozyskane od podmiotów działających w gminie bądź obejmujących 
zasięgiem działania jej mieszkańców, analizę ankiet skierowanych do 
przedstawicieli funkcjonujących w gminie placówek oświatowych oraz 
mieszkańców gminy, w tym reprezentantów samorządu lokalnego, a także 
identyfikację instytucji i organizacji pozarządowych działających na rzecz rodziny  
i dziecka w gminie. 
Czwarta część programu, obejmująca przygotowany w formie zestawień 
tabelarycznych harmonogram, wyznacza cele i niezbędne do podjęcia zadania, 
wskazując m.in. realizatorów poszczególnych zapisów oraz czas ich wdrożenia. 
Piąta i szósta część programu zawierają informacje na temat sposobu finansowania 
dokumentu oraz prowadzenia jego monitoringu i ewaluacji przy wykorzystaniu 
przygotowanego w części czwartej dokumentu zestawu wskaźników 
monitoringowych. 
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Koordynatorem realizacji Programu Wspierania Rodziny Gminy Bukowsko na lata 
2019-2021 jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Bukowsku. Sformułowane w dokumencie zadania będą wdrażane przez 
wyznaczonych realizatorów oraz partnerów w realizacji. 
Skuteczność wdrożenia Programu będzie m.in. zależała od posiadanych  
i pozyskanych środków finansowych na opracowanie i realizację projektów, które 
będą zgodne z przyjętymi w nim zadaniami. 
W terminie do 31 marca każdego roku Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej przedstawi Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji Programu wraz  
z rocznym sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny. 
Sprawozdanie zostanie sporządzone na podstawie informacji uzyskanych od 
podmiotów biorących udział w realizacji Programu. 
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4. Budżet obywatelski / Fundusz Sołecki 
 
W budżecie gminy na rok 2019 uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Nr  V/39/19  

z dnia 28 stycznia 2019 roku wyodrębniono środki Funduszu Sołeckiego  

w wysokości 315 615,73 zł.  

Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XLV/247/14 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie 

wyodrębnienia funduszu sołeckiego  która obowiązuje na kolejne lata aż do 

odwołania. 

Ustawa o funduszu sołeckim z dnia 20 lutego 2009 roku określa sposób 

prowadzenia gospodarki finansowej sołectw w ramach budżetu gminnego.  

W budżecie gminy można wydzielić pieniądze, o których przeznaczeniu zdecydują 

mieszkańcy wsi, a ich decyzja będzie ostateczna. Te środki tworzą fundusz sołecki. 

Celem Ustawy było zapewnienie mieszkańcom wsi możliwości samodzielnego  

i wspólnego decydowania o swoim otoczeniu i jakości życia. 

Fundusz sołecki realizowany według Ustawy wymaga przestrzegania procedur oraz 

trzymania się terminów. Cały proces wygląda następująco: 

1) Przyjęcie przez Radę Gminy uchwały o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego,  

Do dnia 31 marca każdego roku, lub jednorazowo aż do odwołania. 

2) wyliczenie przez wójta/burmistrza środków jakie będą przysługiwały 
sołectwom  

Do 31 lipca każdego roku wójt gminy musi przekazać sołtysom informację na temat 

wysokości środków na każde sołectwo. Informacja o dokładnej kwocie powinna 

dotrzeć do sołtysów najpóźniej właśnie do 31 lipca każdego roku.  

Wysokość środków przeznaczonych na konkretne sołectwo wyliczona zostaje na 

podstawie następującego wzoru: 

F= (2+Lm/100 ) x Kb 

Poszczególne symbole we wzorze oznaczają: 

F –wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, nie może być jednak 

wyższa niż dziesięciokrotność Kb. 



33 
Raport o Stanie Gminy Bukowsko za rok 2019 

  

WWW.BUKOWSKO.PL  

 

Lm – liczbę mieszkańców sołectwa według stanu na ostatni dzień czerwca roku 

poprzedzającego rok, w którym poniesione zostaną wydatki (na przykład: przy 

ustalaniu kwoty funduszu sołeckiego na rok 2011 brano pod uwagę liczbę 

mieszkańców na dzień 30 czerwca 2010 roku). Liczbę mieszkańców określa się na 

podstawie prowadzonego przez gminę zbioru danych stałych mieszkańców. 

Kb – to kwota bazowa obliczona poprzez podzielenie dochodów gminy oraz liczby 

mieszkańców gminy wg stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego o dwa lata rok 

poniesienia wydatków (na przykład: kwotę funduszu sołeckiego na rok 2011 

ustalono na podstawie danych o liczbie ludności z dnia 31 grudnia 2009 roku 

3) przygotowanie zebrania wiejskiego i poinformowanie o nim mieszkańców 

Sołtys najpóźniej do 30 września zwołuje zebranie wiejskie, podczas którego 

mieszkańcy zdecydują na co wydać pieniądze z funduszu sołeckiego.  

4) zebranie wiejskie 

O przeznaczeniu pieniędzy decyduje zebranie wiejskie. O tym kto może wziąć  

w nim udział i jakie inne warunki muszą być zapewnione, aby decyzje były ważne 

mówi statut sołectwa. To zebranie wiejskie podejmuje decyzję, a sołtys jest 

organem wykonawczym.  

Ustawa mówi, że propozycję wniosku do dyskusji mogą złożyć:  

1) sołtys, 
2) rada sołecka, 
3) 15 dorosłych mieszkańców sołectwa.  

5) przedłożenie wniosku sołectwa do wójta 

Aby wniosek o dofinansowanie z funduszu sołeckiego był poprawny, musi zawierać: 

1) wskazanie przedsięwzięć do realizacji na terenie danego sołectwa, 
2) oszacowanie kosztów realizacji danych przedsięwzięć – koszty przedsięwzięć 

muszą mieścić się w limicie przeznaczonym dla danego sołectwa , 
3) uzasadnienie, jest to bardzo ważny element wniosku. W uzasadnieniu 

powinniśmy przede wszystkim wskazać w jaki sposób realizacja danego 
przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców 
danego sołectwa, 

4) wniosek musi być złożony we właściwym terminie (do 30 września każdego 

roku na rok następny). 
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Jeśli wójt uzna, że wniosek nie spełnia powyższych wymogów, w ciągu 7 dni od dnia 

jego otrzymania informuje o tym sołtysa.  

6)uchwalony wniosek, które spełnił wymagania, zostaje wprowadzony do 

budżetu 

Rada gminy podejmuje uchwałę o włączeniu przedsięwzięć finansowanych ze 

środków funduszu sołeckiego do budżetu gminy w oparciu o wymienione już 

wcześniej kryteria: 

1) wnioskowane przedsięwzięcia mieszczą się w katalogu zadań własnych gminy,  

2) są zgodne ze strategią rozwoju, 

3) służą poprawie warunków życia mieszkańców, 

Budżet uchwala Rada Gminy najpóźniej do dnia  31 stycznia roku następnego. 

7) realizacja zadań z funduszu sołeckiego przyjętych w budżecie gminy 

Zadania ze środków funduszu sołeckiego realizowane są zgodnie z opisem we 

wniosku. Fundusz sołecki jest częścią budżetu gminy, za którego wykonanie 

odpowiedzialny jest wójt.  

Wójt Gminy spełniając zapisy ustawy  o funduszu sołeckim wyliczył w dniu 

16.07.2018 roku wysokość środków funduszu sołeckiego przypadającą dla danego 

sołectwa i przekazał informację pisemną Sołtysom wsi w obowiązującym terminie 

tj. do 31.07.2018 roku według poniższego zestawienia przyjmując dane wykazane  

w tabeli : 
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Informacja o wysokości środków przypadających na dane sołectwa oraz o wysokości kwoty 

bazowej (Kb) przekazywanej właściwemu wojewodzie przez wójta (burmistrza, prezydenta) 

w roku poprzedzającym rok budżetowy 

    

Nazwa gminy BUKOWSKO  

TERYT 1817032  

Rok budżetowy  2019  

Wysokość Kb (1) 4 582,11 zł  

Wykonane dochody bieżące (2) 25 508 598,24 zł  

Liczba mieszkańców gminy (3) 5 567  

Adresat WOJEWODA PODKARPACKI  

    

Lp. Nazwa sołectwa Liczba mieszkańców 

danego sołectwa (Lm) (4) 

Wysokość środków przypadających 

na dane sołectwo 

1 BUKOWSKO 1 941 45 821,10 zł 

2 DUDYŃCE 185 17 641,12 zł 

3 KARLIKÓW 109 14 158,72 zł 

4 NADOLANY 684 40 505,85 zł 

5 NAGÓRZANY 326 24 101,90 zł 

6 NOWOTANIEC 434 29 050,58 zł 

7 POBIEDNO 601 36 702,70 zł 

8 TOKARNIA 235 19 932,18 zł 

9 WOLA 

PIOTROWA 

339 24 697,57 zł 

10 WOLA SĘKOWA 217 19 107,40 zł 

11 WOLICA 318 23 735,33 zł 

12 ZBOISKA 240 20 161,28 zł 

Łącznie 12 5 629 315 615,73 zł 
 

 
Zebrania wiejskie na podstawie otrzymanych informacji podjęły uchwały  

w wprawie podziału środków funduszu do dnia 30.09.2018 roku a sołtysi sołectw 

złożyli stosowne wnioski do Wójta Gminy za pośrednictwem sekretariatu Urzędu 

Gminy. 

Przedsięwzięcia funduszu sołeckiego wykonywane były sukcesywnie przez cały rok 

2019, również w trakcie roku Sołectwa wprowadzały  zmiany w funduszach 

sołeckich co wymagało wprowadzenia zmian do budżetu gminy Uchwałą Rady 

Gminy. 
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W ramach funduszu sołeckiego realizowano przedsięwzięcia dotyczące: 

1) dróg gminnych ( remonty, i bieżące utrzymanie) – 147 179,84 zł, 

2) imprez kulturalnych ( dzień Kobiet, Dziecka, Seniora)- 27 310,49 zł, 

3) Ochotniczych Straży Pożarnych (remonty budynków i zakupy)- 63 855,91 zł, 

4) utrzymania zieleni ( zakup kwiatów, wykaszanie trawników)- 5 867,59 zł, 

5) budowy, remontów i utrzymania domów kultury- 47 842,70 zł, 

6) sportu- 22 699,24 zł. 

 
Łącznie wydatki FS w roku 2019 wyniosły  314 755,77 zł. 
 

 

5. Realizacja Uchwał Rady Gminy Bukowsko w roku 2019 
 
Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym Wójt Gminy  jest organem wykonawczym Gminy do którego zadań 

należy art. wykonywanie Uchwał Rady Gminy. 

Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej Wójt Gminy  

przy pomocy Urzędu Gminy realizował uchwały podjęte przez Radę Gminy w 2019 

r. w sposób określony uchwałami. 

Wypełniając dyspozycję zawartą w planie pracy w 2019 roku Rada Gminy 

obradowała na 15 sesjach i podjęła 106 uchwał.  

Wśród podjętych przez Radę uchwał większość dotyczyła spraw z zakresu zmian  

w budżecie na rok 2019, gospodarowania mieniem komunalnym i spraw 

związanych z oświatą. 

Podjęte przez Radę Gminy uchwały Wójt Gminy  zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy 

o samorządzie gminnym przekazał 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. 

W podjętych przez Radę Gminy uchwałach organy nadzoru nie dopatrzyły się 

żadnych nieprawidłowości potwierdzając tym samym fakt, że uchwały są zgodne  
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z obowiązującymi przepisami prawa i nie naruszają właściwego gospodarowania 

finansami publicznymi. 

Wszystkie uchwały zostały przez organ wykonawczy Gminy wykonane 

z zachowaniem procedur i terminów określonych uchwałami i przepisami prawa.  

Szczegółowy sposób wykonania uchwał zawiera poniższa tabela. 

 

Wykaz uchwał podjętych w roku 2019 przez Radę Gminy Bukowsko 

 

Lp. 
Numer 

uchwały 
Data 

podjęcia 
Tytuł Wykonanie 

1.  V/33/2019  28.I.2019 r. 

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych dla Gminy Bukowsko na 
rok 2019 

Zrealizowana przez GKRPA 

2.  V/34/2019 28.I.2019 r. 
W sprawie uchwalenia Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomani w 
Gminie Bukowsko na lata 2019-2020 

Zrealizowana przez GKRPA 

3.  V/35/2019 28.I.2019 r. 

 W sprawie uchylenia uchwały W sprawie 
poboru opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w drodze 
inkasa, określenie inkasentów 

Wykonana – nie pobiera się 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi  
w drodze inkasa. 

4.  V/36/2019 28.I.2019 r. 
 W sprawie zmiany uchwały W sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości 

Wykonana – nie pobiera się 
podatku od nieruchomości w 
drodze inkasa. 

5.  V/37/2019 28.I.2019 r. 

 W sprawie uchylenia uchwały W sprawie 

określenia inkasentów i wysokości 

wynagrodzenia za inkaso podatku 

leśnego. 

Wykonana – nie pobiera się 
podatku leśnego w drodze 
inkasa. 

6.  V/38/2019 28.I.2019 r. 

 W sprawie uchylenia uchwały W sprawie 

określenia inkasentów i wysokości 

wynagrodzenia za inkaso podatku 

rolnego. 

Wykonana – nie pobiera się 
podatku rolnego w drodze 
inkasa. 

7.  V/39/2019 28.I.2019 r. 
Uchwała Budżetowa Gminy Bukowsko na 
rok 2019 

Budżet został wykonany 

8.  V/40/2019 28.I.2019 r. 
W sprawie Uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Bukowsko  

Budżet został wykonany 

9.  V/41/2019 28.I.2019 r. 

W sprawie ustanowienia zasad 

przyznawania sołtysom diet i zwrotu 

kosztów podróży służbowej. 

Wykonywana 
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10.  V/42/2019 28.I.2019 r. 
W sprawie: zmian w uchwale budżetowej 

na 2019 rok 
Budżet został wykonany 

11.  V/43/2019 28.I.2019 r. 

W sprawie przeprowadzenia wyborów 

sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy 

Bukowsko 

Wykonana 

12.  V/44/2019 28.I.2019 r. 

W sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla Województwa Podkarpackiego na 

realizację zadania publicznego 

Udzielono dotacji w 

wysokości 59 736,00 zł 

13.  V/45/2019 28.I.2019 r. 
W sprawie: zmian w uchwale budżetowej 

na 2019 rok 
Wykonana 

14.  VI/46/2019 25.03.2019 

W sprawie Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Bukowsko 

Wykonana, sprawowano 

opiekę na zwierzętami, 

dokarmiano i odławiano 

bezdomne psy. W schronisku 

umieszczono 3 psy. 

15.  VI/47/2019 25.03.2019 

W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne 
nabycie nieruchomości niezabudowanej 
położonej w miejscowości Pobiedno.  

Akt notarialny kupna z dnia 

12.04.2019r. 

16.  VI/48/2019 25.03.2019 

W sprawie wyrażenia zgody na zamianę 

nieruchomości położonych  

w miejscowości Bukowsko. 

Akt notarialny umowa 

zamiany z dnia 3.03.2020r. 

17.  VI/49/2019 25.03.2019 

 W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne 
nabycie  nieruchomości niezabudowanej  
położonej w Wolicy.  

Akt notarialny nabycia 
nieruchomości z 12.04.2019 
r. 

18.  VI/50/2019 25.03.2019 

 W sprawie przyjęcia wieloletniego 

programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy 

Bukowsko na lata 2019 – 2023.  

Wynajmy lokali 
mieszkalnych oraz 
rozliczanie czynszu odbywa 
się w oparciu o przyjęty 
Program 

19.  VI/51/2019 25.03.2019 

 W sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie 

darowizny nieruchomości położonej  

w miejscowości Bukowsko 

Akt notarialny przyjęcia 
darowizny z dnia 19.05.2019 
r. 
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20.  VI/52/2019 25.03.2019 

W sprawie upoważnienia Kierownika 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Bukowsku do prowadzenia 

postępowania i wydawania decyzji 

administracyjnych w sprawach z zakresu 

świadczeń pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy 

Bukowsko  

Wykonana, wydano 
upoważnienie Kierownikowi 
GOPS 

21.  VI/53/2019 25.03.2019 
 W sprawie zmian w uchwale budżetowej 

na 2019 rok  
Wykonano budżet 

22.  VI/54/2019 25.03.2019 
W sprawie zmian w uchwale budżetowej 

na 2019 rok  
Wykonano budżet 

23.  VI/55/2019 25.03.2019 
W sprawie zmian w uchwale budżetowej 

na 2019 rok  
Wykonano budżet 

24.  VI/56/2019 25.03.2019 
W sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla Powiatu Sanockiego 

Uchylona Uchwała Nr 
X/100/2019 z dnia 27.09.2019 
roku 

25.  VI/57/2019 25.03.2019 
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Bukowsko 
 Wykonano budżet 

26.  VI/58/2019 25.03.2019 

 W sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Bukowsko 

oraz określenia granic obwodów 

publicznych szkół podstawowych, od 

dnia 1 września 2019 roku  

 Wykonana 

27.  VII/59/2019 29.04.2019 

W sprawie przyjęcia projektu regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Bukowsko  

i przekazanie go do zaopiniowania 

organowi regulacyjnemu. 

 Wykonana 
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28.  VII/60/2019 29.04.2019 

W sprawie odrzucenia w całości 
stanowiska Związku Nauczycielstwa 
Polskiego – Zarząd Oddziału w Bukowsku 
– dotyczącego zaopiniowania projektu 
uchwały Rady Gminy Bukowsko  
W sprawie określenia zasad udzielania  
i rozmiaru obniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dyrektorów i wicedyrektorów szkół dla 
których Gmina Bukowsko jest organem 
prowadzącym. 

 Wykonana 

29.  VII/61/2019 29.04.2019 

W sprawie określenia zasad udzielania  
i rozmiaru obniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dyrektorów i wicedyrektorów szkół dla 
których Gmina Bukowsko jest organem 
prowadzącym 

 Wykonana 

30.  VII/62/2019 29.04.2019 

W sprawie odrzucenia w całości 
stanowiska Związku Nauczycielstwa 
Polskiego – Zarząd Oddziału w Bukowsku 
– dotyczącego zaopiniowania projektu 
uchwały Rady Gminy Bukowsko W 
sprawie określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli przedszkoli pracujących  
z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie  
i dzieci młodsze. 

 Wykonana 

31.  VII/63/2019 29.04.2019 

W sprawie określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli przedszkoli i innych placówek 
przedszkolnych pracujących z grupami 
obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci 
młodsze 

 Wykonana 

32.  VII/64/2019 29.04.2019 
W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 
dla Województwa Podkarpackiego  

Uchylona uchwałą Nr 
XIV/128/2019 z dnia 
9.12.2019 roku 

33.  VII/65/2019 29.04.2019 
W sprawie zmian w uchwale budżetowej 

na 2019 rok 
 Wykonano budżet 

34.  VII/66/2019 29.04.2019 
W sprawie zmian w uchwale budżetowej 
na 2019 rok 

 Wykonano budżet 

35.  VII/67/2019 29.04.2019 
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Bukowsko  

 Wykonano budżet 
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36.  VII/68/2019 29.04.2019 

W sprawie emisji obligacji w seriach A19, 
B19, C19, D19, E19, F19, G19, H19, I19, 
J19, K19 oraz zasad ich zbywania, 
nabywania i wykupu 

 Wyemitowano obligacje 

37.  VII/69/2019 29.04.2019 
W sprawie emisji obligacji  w seriach L19, 
M19, N19 oraz zasad ich zbywania, 
nabywania i wykupu 

 Wyemitowano obligacje 

38.  VII/70/2019 29.04.2019 
W sprawie przyjęcia Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych 
Gminy Bukowsko  na lata 2019  - 2023 

 Wykonywana 

39.  VII/71/2019 29.04.2019 
W sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny w Gminie Bukowsko  
na lata 2019 –2021 

 Wykonywana 

40.  VII/72/2019 29.04.2019 
W sprawie uchwalenia Statutu Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Bukowsku 

 Wykonywana 

41.  VII/73/2019 29.04.2019 
W sprawie ustalenia wysokości dziennej 
stawki opłaty targowej 

 Wykonywana 

42.  VIII/74/2019 24.06.2019 
W sprawie wotum zaufania dla Wójta 
Gminy Bukowsko 

 Udzielono wotum zaufania 
Wójtowi Gminy. 

43.  VIII/75/2019 24.06.2019 

W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego oraz 
sprawozdania z wykonania budżetu 
Gminy Bukowsko za 2018 rok 

 Sprawozdanie zostało 
zatwierdzone 

44.  VIII/76/2019 24.06.2019 

W sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 

Bukowsko absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu na 2018 rok 

 Udzielono absolutorium  
Wójtowi Gminy 

45.  VIII/77/2019 24.06.2019 
W sprawie przeprowadzenia wyborów 
sołtysa wsi Nagórzany  

 Nowy sołtys został wybrany 

46.  VIII/78/2019 24.06.2019 W sprawie zaciągnięcia zobowiązania 
 Podpisano umowę na 
wykonanie klimatyzacji w DL 
w Pobiednie 

47.  VIII/79/2019 24.06.2019 

W sprawie udzielenia  dotacji celowej dla 
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej   
w Nadolanach celem realizacji zakupu 
środka transportu- samochodu 
ratowniczo- gaśniczego do prowadzenia 
akcji ratowniczej 

Wykonana, udzielono dotacji 
w wysokości 290 000 zł. 
Dotacja została rozliczona. 

48.  VIII/80/2019 24.06.2019 

W sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie 
darowizny nieruchomości położonej   
w miejscowości Bukowsko 

 Akt notarialny umowa 
darowizny z dnia 19.05.2019 
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49.  VIII/81/2019 24.06.2019 

W sprawie zasad udzielania dotacji 
celowej dla spółek wodnych z budżetu 
Gminy Bukowsko, trybu postępowania W 
sprawie udzielania dotacji i sposobu jej 
rozliczania  

 W roku 2019 z dotacji nie 
skorzystano. 

50.  VIII/82/2019 24.06.2019 
W sprawie zmian w uchwale budżetowej 
na 2019 rok 

 Wykonano budżet 

51.  VIII/83/2019 24.06.2019 
W sprawie zmian w uchwale budżetowej 

na 2019 rok 
Wykonano budżet 

52.  VIII/84/2019 24.06.2019 
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Bukowsko  

Wykonano budżet 

53.  VIII/85/2019 24.06.2019 
W sprawie ustalenia wysokości dziennej 
stawki  opłaty targowej 

Uchwała została uchylona. 

54.  VIII/86/2019 24.06.2019 
W sprawie zmiany w uchwale budżetowej 
na 2019 r 

Wykonano budżet 

55.  IX/87/2019 12.08.2019 
W sprawie zmiany w uchwale budżetowej 

na 2019 r 
Wykonano budżet 

56.  IX/88/2019 12.08.2019 
W sprawie zmiany w uchwale budżetowej 

na 2019 r 
Wykonano budżet 

57.  IX/89/2019 12.08.2019 
W sprawie zmiany w uchwale budżetowej 

na 2019 r 
Wykonano budżet 

58.  IX/90/2019 12.08.2019 

zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/159/09 

Rady Gminy Bukowsko z dnia 31 marca 

2009 r.  W sprawie 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 wysokość nagród ze 

specjalnego funduszu nagród 

Wykonano  

59.  X/91/2019 27.09.2019 
W sprawie zarządzenia wyborów sołtysa 

sołectwa Pobiedno 
Wykonano budżet 
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60.  X/92/2019 27.09.2019 
W sprawie wyrażenia zgody na zamianę 
nieruchomości położonych w Bukowsku. 

Sporządzono akt notarialny 
zamiany z dnia 3.03.2020r. 

61.  X/93/2019 27.09.2019 

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości położonej w miejscowości 
Nowotaniec, stanowiącej własność 
Gminy Bukowsko 

Realizacja uchwały poprzez 
przygotowanie wykazu o 
sprzedaży oraz ogłoszenie 
na 09.06.2020 r. licytacji 
ustnej 

62.  X/94/2019 27.09.2019 

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości położonej w miejscowości 
Dudyńce, stanowiącej własność Gminy 
Bukowsko 

Realizacja uchwały poprzez 
przygotowanie wykazu o 
sprzedaży oraz ogłoszenie 
na 09.06.2020 r. licytacji 
ustnej 

63.  X/95/2019 27.09.2019 

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości położonych  
w miejscowości Pobiedno , stanowiących 
własność Gminy Bukowsko 

Ogłoszono przetarg licytację 
ustną na  
9 czerwca 2020 r. 

64.  X/96/2019 27.09.2019 
W sprawie przeniesienia własności 
nieruchomości położonej w miejscowości 
Pobiedno 

Skompletowano dokumenty 
do spisania aktu 
notarialnego 

65.  X/97/2019 27.09.2019 

W sprawie zmiany Uchwały Nr 
XL/230/2017 z dnia 23 października 2017 r. 
W sprawie ustanowienia drzewa 
pomnikiem przyrody  

Realizacja Uchwały zgodnie 
z jej treścią 

66.  X/98/2019 27.09.2019 

W sprawie zmiany Uchwały Nr 

XL/233/2017 z dnia 23 października 2017 r. 

W sprawie ustanowienia drzewa 

pomnikiem przyrody 

Realizacja Uchwały zgodnie 
z jej treścią 

67.  X/99/2019 27.09.2019 
W sprawie zmian w uchwale budżetowej 
na rok 2019 

Wykonano budżet 

68.  X/100/2019 27.09.2019 
W sprawie udzielenia pomocy finansowej 
dla Powiatu Sanockiego 

Udzielono pomocy w 
wysokości 5 000 zł. Dotacja 
została rozliczona. 

69.  X/101/2019 27.09.2019 
W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 
dla Powiatu Sanockiego 

Udzielono pomocy w 
rzeczowej w postaci 
przekazania materiału 
budowlanego o wysokości 10 
000 zł. Dotacja została 
rozliczona. 

70.  X/102/2019 27.09.2019 
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Bukowsko 

Wykonano budżet 

71.  X/103/2019 27.09.2019 
W sprawie ustalenia wysokości dziennej 
stawki opłaty targowej 

Ustalono opłatę targową w 
wysokości 7 zł dziennie. 
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72.  X/104/2019 27.09.2019 

W sprawie zmian w uchwale budżetowej 
na rok 2019 Wykonano budżet 

73.  X/105/2019 27.09.2019 W sprawie zaciągnięcia zobowiązania 
Podpisano umowę na 
wykonanie remontu w 
wysokości 35 933,61 zł. 

74.  X/106/2019 27.09.2019 

W sprawie przystąpienia Gminy 
Bukowsko do Związku Bieszczadzkich 
Gmin Pogranicza w Ustrzykach Dolnych 
i przyjęcia jego Statutu 

Przystąpiono do zawiązku 

75.  XI/107/2019 07.10.2019 
W sprawie zmian w uchwale budżetowej 

na rok 2019 
Wykonano budżet 

76.  XII/108/2019 28.10.2019 

W sprawie utworzenia Klubu Senior+ przy 

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Bukowsku oraz nadania statutu 

Gminnemu Ośrodkowi Pomocy 

Społecznej w Bukowsku 

Klub „Senior+” został 
utworzony w miejscowości 
Tokarnia. 

77.  XII/109/2019 28.10.2019 

W sprawie ustalenia zasad uczestnictwa 

oraz zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt uczestników w Klubie Senior+ 

Wykonana 

78.  XII/110/2019 28.10.2019 

W sprawie zasad udzielania dotacji 

celowej dla spółek wodnych z budżetu 

Gminy Bukowsko, trybu postępowania  

W sprawie udzielania dotacji i sposobu jej 

rozliczania 

Zmiana uchwały z 
25.06.2019 roku 

79.  XII/111/2019 28.10.2019 
W sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości. 

Wykonano – podatek od 
nieruchomości od 1 stycznia 
2020 r. naliczany jest według 
stawek uchwalonych w 
uchwale. 

80.  XII/112/2019 28.10.2019 

W sprawie uchwalenia Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Bukowsko. 

Wykonana 

81.  XII/113/2019 28.10.2019 

W sprawie szczegółowego sposobu 

konsultowania z organizacjami 

pozarządowymi  i podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3ustawy  

o działalności pożytku publicznego   

i wolontariacie,  projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji. 

Wykonana 

82.  XII/114/2019 28.10.2019 
W sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla Powiatu Sanockiego. 

Udzielono pomocy w 
wysokości 5 000 zł na zakup 
ambulansu. 
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83.  XII/115/2019 28.10.2019 
W sprawie zmian w uchwale budżetowej 
na rok 2019 

Wykonano budżet 

84.  XII/116/2019 28.10.2019 
W sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od środków transportowych. 

Wykonano – podatek od 1 
stycznia 2020 r. naliczany 
jest  według stawek 
uchwalonych w uchwale. 

85.  XII/117/2019 28.10.2019 W sprawie zaciągnięcia zobowiązania 
Podpisano umowę na 
zrywkę drewna w wysokości 
18 000 zł. 

86.  XIII/118/2019 25.11.2019 
W sprawie uzupełnienia składu 
osobowego Komisji Rewizyjnej 

Skład osobowy został 
uzupełniony  

87.  XIII/119/2019 25.11.2019 
W sprawie uzupełnienia składu 
osobowego Komisji Budżetu i Inwestycji 

Skład osobowy został 

uzupełniony  

88.  XIII/120/2019 25.11.2019 
W sprawie uzupełnienia składu 
osobowego Komisji Kultury Sportu  
i Turystyki  

Skład osobowy został 

uzupełniony  

89.  XIII/121/2019 25.11.2019 
W sprawie uzupełnienia składu 
osobowego Komisji Statutowej Rady 
Gminy 

Skład osobowy został 

uzupełniony  

90.  XIII/122/2019 25.11.2019 

W sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 
lata 2020-2021 na realizację zadania  
z zakresu pomocy społecznej 
„Organizowanie i świadczenie usług 
opiekuńczych  i specjalistycznych usług 
opiekuńczych na rzecz osób z terenu 
Gminy Bukowsko,  w miejscu ich 
zamieszkania, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi”.   

Uchwała wykona przez 
GOPS 

91.  XIII/123/2019 25.11.2019 

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
w drodze bezprzetargowej 
nieruchomości położonej w miejscowości 
Zboiska stanowiącej własność Gminy 
Bukowsko . 

Skompletowano dokumenty 
do sporządzenie aktu 
notarialnego 

92.  XIII/124/2019 25.11.2019 
W sprawie wyrażenia zgody na 
przystąpienie do Klastra Energii 
Południowego Podkarpacia 

Wykonana 

93.  XIV/125/2019 09.12.2019 

W sprawie szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt  
w schronisku dla osób bezdomnych lub  
w schronisku dla osób bezdomnych  
z usługami opiekuńczymi. 

Uchwała wykona przez 
GOPS 
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94.  XIV/126/2019 09.12.2019 
W sprawie ustalenia szczegółowych 
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  
w ośrodku wsparcia Klub Senior + 

Uchwała wykona przez 
GOPS 

95.  XIV/127/2019 09.12.2019 
W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 
dla Powiatu Sanockiego  

Udzielono pomocy w formie 
opracowania ekspertyzy 
technicznej mostu o wartości 
9 259 zł 

96.  XIV/128/2019 09.12.2019 
W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 
dla Województwa Podkarpackiego  

 Udzielono pomocy w 
postaci opracowania 
dokumentacji projektowej  
o wartości 25 000 zł. 

97.  XIV/129/2019 09.12.2019 
W sprawie zmian w uchwale budżetowej 
na 2019 rok 

Wykonano budżet 

98.  XIV/130/2019 09.12.2019 
W sprawie zmian w uchwale budżetowej 

na 2019 rok 
Wykonano budżet 

99.  XIV/131/2019 09.12.2019 W sprawie zaciągnięcia zobowiązania 
Podpisano umowy za 
zimowe utrzymanie dróg  
w sezonie 2019/2020 

100.  XIV/132/2019 09.12.2019 

W sprawie wyboru metody ustalania 

opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki 

opłaty 

Wykonano – uchwalone 
stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi obowiązuję od 
1 stycznia 2020 r. 

101.  XIV/133/2019 09.12.2019 

W sprawie ustalenia wzoru deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

Ustalony w uchwale wzór 
deklaracji o wysokości opłaty 
obowiązuje od 1 stycznia 
2020 r. 

102.  XIV/134/2019 09.12.2019 

W sprawie zwolnienia w części z opłat za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

Zwolnienie w części z opłat 
przysługuje od 1 stycznia 
2020 r. 

103.  XV/135/2019 23.12.2019 

W sprawie wyznaczenia przedstawicieli 
Gminy Bukowsko do Zgromadzenia 
Związku Bieszczadzkich Gmin 
Pogranicza 

Uchwała wykonana 

104.  XV/136/2019 23.12.2019 

W sprawie uchwalenia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Gminie 
Bukowsko na rok 2020 

Uchwała wykonywana w 
roku 2020 

105.  XV/137/2019 23.12.2019 
W sprawie zmian w uchwale budżetowej 
na 2019 rok 

Wykonano budżet 

106.  XV/138/2019 23.12.2019 
W sprawie zmian w uchwale budżetowej 
na 2019 rok 

Wykonano budżet 
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6. Udział w stowarzyszeniach 
 
Gmina Bukowsko jest członkiem następujących stowarzyszeń: 
 
6.1 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ Dorzecze Wisłoka” 
 

Rada Gminy Bukowsko podjęła uchwałę W sprawie przystąpienia Gminy Bukowsko 

do Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania pn „Dorzecze Wisłoka” w dniu  

22 stycznia 2008 roku Nr XIV/80/08 na następujących warunkach: 

1) Gmina Bukowsko deklaruje przystąpienie do Stowarzyszenia jako członek 

zwyczajny, 

2) Gmina Bukowsko deklaruje wolę działania na rzecz rozwoju obszaru objętego 

Lokalną Strategią Rozwoju, 

3) Gminę w Stowarzyszeniu reprezentuje Wójt Gminy. 

  

Gmina Bukowsko opłaca składki członkowskie  zgodnie z Uchwałą Nr 7/10/2011 

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w wysokości 10 000 zł opłata roczna  

+ 0,50 zł od każdego mieszkańca zameldowanego na terenie gminy wg stanu na 

dzień 31 grudnia roku poprzedniego. 

Za rok 2019 jest to kwota 12 785,50 zł. 

 
6.2 Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych  
 

Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych jest regionalnym, 

samorządnym i trwałym zrzeszeniem samorządowych gmin, powiatów  

i województwa podkarpackiego zawartym dla wsparcia idei samorządu 

terytorialnego, ochrony wspólnych interesów jego członków oraz budowania 

integralności tego regionu Polski z siedzibą w Rzeszowie ul. Księcia Józefa 

Poniatowskiego 

Celami Stowarzyszenia są : 

1) upowszechnianie idei samorządu terytorialnego, 

2) zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych,  

3) ochrona wspólnych interesów jego członków,  

4) wspieranie działań zmierzających do budowania świadomości regionalnej przy 

zachowaniu unitarności Rzeczpospolitej Polskiej,  
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5) koordynacja współdziałania gmin, powiatów i województwa podkarpackiego, 

zmierzająca do podtrzymania, kształtowania i upowszechniania wspólnych tradycji 

historycznych, kulturalnych, turystycznych i gospodarczych województwa 

podkarpackiego,  

6) podejmowanie działań zmierzających do gospodarczego i kulturalnego rozwoju 

województwa podkarpackiego,  

7) działanie na rzecz ochrony bogactwa środowiska naturalnego województwa 

podkarpackiego,  

8) popularyzowanie wiedzy o województwie podkarpackim, 

 9) podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z partnerami zagranicznymi,  

10) wspieranie regionalnej współpracy transgranicznej, w szczególności  

z sygnatariuszami Euroregionu Karpackiego,  

11) działanie na rzecz integracji Polski z Unią Europejską, 

12) wspomaganie członków w realizacji ich zadań własnych i zleconych, 

13) podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i ograniczania jego 

skutków,  

14) podejmowanie działań w zakresie rozwoju systemu pomocy społecznej, 

15) podejmowanie działań na rzecz ograniczania skutków niepełnosprawności, 

16) podejmowanie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa, 

17) wspieranie turystyki i podejmowanie działań na rzecz regionalnych 

przedsięwzięć turystycznych, 

 18) upowszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa publicznego  

i podejmowanie działań na rzecz jego poprawy,  

19) podejmowanie działań w zakresie rozwoju infrastruktury i gospodarki 

komunalnej, 

 20) wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, 

 21) popularyzowanie wiedzy na temat nowych zasad organizacji edukacji, pomocy 

społecznej i ochrony zdrowia oraz wspieranie inicjatyw służących dalszemu 

rozwojowi tych dziedzin, 

 22) inne działania dla dobra i rozwoju województwa podkarpackiego oraz jego 

mieszkańców. 
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Gmina jest członkiem zwyczajnym stowarzyszenia , zgodnie z Uchwałą Nr 5/18 

Ogólnego Zgromadzenia PSST z dnia 19 czerwca 2018 roku W sprawie ustalenia 

składek członkowskich i opłaca składkę członkowską w wysokości  13 groszy rocznie 

od jednego mieszkańca. Za rok 2019 jest to kwota 722,80 zł. 

6.3 Związek Bieszczadzkich Gmin Pogranicza w Ustrzykach Dolnych 

Związek Bieszczadzkich Gmin Pograniczna skupia gminy z czterech 

powiatów: bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego i przemyskiego. Powstał w 1992 

roku, a jego założycielami były gminy Ustrzyki Dolne, Czarna i Lutowiska. W celach 

statutowych Związku można znaleźć takie działania jak m.in. podejmowanie 

działań i realizacja przedsięwzięć w zakresie ekonomicznego rozwoju terenu, 

działania na rzecz ochrony przyrody, podejmowanie wspólnych prac w celu 

lepszego rozwoju terenu gmin członkowskich. 

W dniu 27 września 2019 roku Rada Gminy Bukowsko podjęła uchwałę  

Nr X/106/2019 W sprawie przystąpienia Gminy Bukowsko do Związek 

Bieszczadzkich Gmin Pogranicza w Ustrzykach Dolnych i przyjęcia jego Statutu. 

W dniu 24 października 2019 r odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Związku 

Bieszczadzkich Gmin Pogranicza. Podczas posiedzenia podjęto uchwałę  w sprawie 

przyjęcia do Związku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza Gminy Bukowsko. 

 


