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I.

WSTĘP
Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa ustawy

o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 559) . Raport
obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy za rok 2021.

II.

INFORMACJE OGÓLNE
Gmina

Cisna

położna

jest

w

południowej

części

województwa

podkarpackiego, w powiecie leskim. Graniczy od zachodu z gminą Komańcza,
od południa ze Słowacją (Kraj Preszowski), od wschodu z gminą Lutowiska, północy
z gminami Solina i Baligród.
Gmina położona jest w Bieszczadach, a jej obszar objęty jest różnorodnymi
formami ochrony przyrody – Rezerwat Biosfery Karpaty Wschodnie, Bieszczadzki
Park Narodowy, Ciśniańsko- Wetliński Park Krajobrazowy.
Gmina Cisna obejmuje 7 sołectw:
 Cisna,
 Żubracze,
 Przysłup,
 Strzebowiska,
 Kalnica,
 Smerek,
 Wetlina
Powierzchnia gminy Cisna wynosi 286,89 km2.
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Struktura ludniości - stan na dzień 31.12.2021 r.

Liczba kobiet
49%

Liczba mężczyzn
51%

857

893

Liczba mężczyzn
Liczba kobiet

Gminę zamieszkuje 1.750 osób. Gęstość zaludnienia 6 osób/km2.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ewidencji ludności.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ewidencji ludności.
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Dane wykresu pokazują, że najwięcej jest osób w wieku produkcyjnym
od 21 do 40 lat oraz od 41 do 60 lat.
W roku 2021 w stosunku do 2020 wystąpiły następujące zmiany w liczbie
mieszkańców:

Liczba mieszkańców
w poszczególnych przedziałach wiekowych
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ewidencji ludności.

III. BUDŻET GMINY
Podstawą gospodarki finansowej gminy jest budżet gminy, który jest rocznym
planem

dochodów,

wydatków,

przychodów

i

rozchodów

jednostki.

Rada Gminy uchwaliła budżet na rok 2021 Uchwałą Nr XXVII/162/2020 z dnia
30 grudnia 2020 r.
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1. BILANS DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Bilans dochodów i wydatków budżetowych ilustruje poniższy wykres:

Struktura wydatków i dochodów budżetowych
16000 000,00 zł
14000 000,00 zł

Kwota (zł)

12000 000,00 zł
10000 000,00 zł
8000 000,00 zł
6000 000,00 zł
4000 000,00 zł
2000 000,00 zł
0,00 zł
Plan

Dochody
bieżące
14255 303,00 zł

Dochody
majątkowe
10122 657,00 zł

Wydatki
bieżące
14012 499,00 zł

Wydatki
majątkowe
10925 326,00 zł

Wykonanie

14589 980,00 zł

5581 256,00 zł

12483 687,00 zł

1169 195,00 zł

Plan

Wykonanie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Cisna w 2021
roku.

Zadłużenie gminy na koniec 2021 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosi
4.581.716 zł. Wymagalne zobowiązania na 31.12.2021 r. - brak.

2. DOCHODY
Na ogólna kwotę dochodów składają się dochody własne gminy – głównie
podatki i dochody z mienia komunalnego oraz dotacje, subwencje i środki pozyskane
z funduszy przeciwdziałania COVID-19 oraz środków UE i RFIL-u. Poniższa tabela
przedstawia plan oraz wykonanie dochodów w 2021 r.:

Wyszczególnienie
Dochody własne gminy

Plan
Wykonanie
8 729 975,45 zł 7 379 039,83 zł

%
wykonania
84,53

Dotacje celowe z budżetu państwa i
samorzadu województwa
Subwencje

2 506 386,34 zł 2 479 946,40 zł

98,95

3 896 712,00 zł 3 896 712,00 zł

100
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4 315 521,00 zł 487 322,66 zł
3 829 724,00 zł 3 829 724,00 zł
1 000 641,21 zł 2 098 491,11 zł
24 278 960,00 20 171 236,00
zł
zł

Środki ze żródeł pozabudżetowych UE
Środki RFIL
Srodki Funduszu Przeciwdziałani COVID -19
RAZEM:

11,29
100
190,83
83,08

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Cisna w 2021
roku.

Plan dochodów wg źródeł pozyskania
1000 641,21 zł

3829 724,00 zł
8729 975,45 zł
4315 521,00 zł

2506 386,34 zł
3896 712,00 zł

Dochody własne gminy
Dotacje celowe z budżetu państwa i samorzadu województwa
Subwencje
Środki ze żródeł pozabudżetowych UE
Środki RFIL
Srodki Funduszu Przeciwdziałani COVID -19

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Cisna w 2021
roku.
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Wykonanie dochodów wg źródeł pozyskania
2098 491,11 zł

7379 039,83 zł

3829 724,00 zł

3896 712,00 zł

2479 946,40 zł

487 322,66 zł

Dochody własne gminy
Dotacje celowe z budżetu państwa i samorzadu województwa
Subwencje
Środki ze żródeł pozabudżetowych UE
Środki RFIL
Srodki Funduszu Przeciwdziałani COVID -19

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Cisna w 2021
roku.

Na dochody własne gminy składają się dochody z następujących grup:
 podatki o opłaty lokalne,
 dochody z majątku gminy
 udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.
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Struktura podatków i opłat lokalnych wg źródła
wpływu

Kwota w (zł)

2000 000,00 zł
1500 000,00 zł

Wpływy z podatków od osób
prawnych i innych jednostek
organizacyjnych

1000 000,00 zł

Wpływy z podatków od osób
fizycznych
Udział gmin w podatkach
stanowiących dochód budżetu
państwa

500 000,00 zł
0,00 zł
Plan

Wykonanie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Cisna w 2021
roku.

3. PODATKI I OPŁATY LOKALNE
Podatki lokalne należą do głównych dochodów własnych gminy, dlatego
odgrywają ważną rolę w budżecie jednostki samorządu terytorialnego.
Wielkość wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych jest zależna od charakteru
i położenia gminy oraz określenia stawek podatków i opłat przez Radę Gminy.
Lp.
1
2
3
4
5

1
2
3

Wpływy z podatków od osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek lesny
Podatek od czynności cywilnoprawnej

Plan

Wykonanie

990 000,00 zł
1 900,00 zł
902 000,00 zł
1 000,00 zł

978 104,00 zł
1 773,00 zł
899 554,00 zł
1 086,00 zł

73 159,00 zł

73 159,00 zł

Dotacja za zwrot utraconych przez gminę
dochodów z podatku o nieruchomości w
parakach narodowych
RAZEM:

1 968 059,00 zł 1 953 676,00 zł

Wpływy z podatków od osób fizycznych
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek lesny

Plan
Wykonanie
1 060 000,00 zł 1 015 677,00 zł
33 000,00 zł
31 434,00 zł
5 200,00 zł
4 931,00 zł
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4
5
6
7

Podatek od środków transportu
Podatek od spadków i darowizn
Wpływy z opłaty miejscowej
Podatek od czynności cywilnoprawnej
RAZEM:
Udział gmin w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa

1
2

Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
RAZEM:

25 700,00 zł
26 888,00 zł
10 000,00 zł
1 509,00 zł
370 000,00 zł 307 102,00 zł
450 000,00 zł 466 330,00 zł
1 953 900,00 zł 1 853 871,00 zł
Plan

Wykonanie

1 382 343,00 zł 1 496 292,00 zł
16 000,00 zł
12 879,00 zł
1 398 343,00 zł 1 509 171,00 zł

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Cisna
w 2021 roku.

Analizując dane z tabeli, można stwierdzić, że najwyższe wpływy z podatków
lokalnych osiągane są z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych
i fizycznych.
W 2021 r. Rada Gminy w Cisnej, celem przeciwdziałania skutkom pandemii
COVID-19, podjęła Uchwałę Nr XXX/181/2021 x dnia 15 kwietnia 2021 r w sprawie
zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych grup przedsiębiorców, których
płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych
konsekwencji ekonomicznych COVID-19. Przedmiotowa Uchwała wprowadziła
zwolnienia dla przedsiębiorców, celem rekompensaty negatywnych konsekwencji
ekonomicznych COVID-19. Konsekwencją Uchwały były pomniejszone wpływy
podatkowe do budżetu Gminy.

4. DOTACJE I ŚRODKI POZABUDŻETOWE w 2021 roku
W 2021 roku Gmina Cisna prowadziła następujące projekty dofinansowane
ze środków Unii Europejskiej:


Pomoc finansowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014 – 2020 na zadanie „Poprawa estetyki Gminy Cisna poprzez urządzenie
miejsc rekreacyjno – wypoczynkowych.



Środki finansowe pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
na realizację Programu „Wspieraj Seniora”.



Środki finansowe z Funduszy Solidarności Unii Europejskiej na odbudowę
w następstwie klęski żywiołowej spowodowanej powodziami w województwie
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podkarpackiem na realizację zadania pn. Remont drogi w miejscowości
Smerek.


dotacja z NFOŚiGW dotyczącej roku poprzedniego na usuwanie azbestu.



Środki z Funduszu COVID na promocję szczepień.



Wsparcie finansowe na rozwijanie szkolnej infrastruktury „Laboratoria
przyszłości” z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.



Środki z nagrody w konkursie za najlepiej zaszczepioną Gminę.

IV. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW,
STRATEGII.
W gminie obowiązywały następujące dokumenty strategiczne:


Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Cisna,



Plan Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Cisna,



Program

Opieki

nad

zwierzętami

bezdomnymi

oraz

zapobiegania

bezdomności,


Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Cisna na lata 2016-2022,



Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,



Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.
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V.

KULTURA
W skład Gminnego Centrum Kultury i Ekologii wchodzi: Dom Kultury, Gminna

Biblioteka Publiczna oraz Informacja Turystyczna.
Łączna ilość pracowników zatrudnionych w GCKiE to 5 osób na cały etat, oraz
1 osoba na pół etatu (Dom Kultury - 2,5 etatu włącznie z dyrektorem i księgową,
Informacja Turystyczna - 2 etaty, Biblioteka -1 etat)

1. DOM KULTURY
W

Gminnym

Centrum

Kultury

i

Ekologii

w

Cisnej

prowadzone

są systematyczne, otwarte zajęcia przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
zamieszkałych przede wszystkim na terenie Gminy Cisna. Zajęcia obejmują
aktywność w zakresie:

sztuk plastycznych,

sportu,

baletu, teatru, działań

o charakterze rękodzielnictwa, muzyki czy czytelnictwa. Część zajęć jest bezpłatna.
Zasięg działalności obejmuje zarówno uczestników czynnych, tj. zgrupowanych
w zespołach i kołach zainteresowań działających w naszej placówce, jak i biernych,
tj. odbiorców działalności artystycznej organizowanej w formie wydarzeń: jako
wykłady, prelekcje, spektakle, wernisaże, wystawy, spotkania, warsztaty. Wydarzenia
organizowane w Gminnym Centrum Kultury i Ekologii są cykliczne bądź mają
charakter jednorazowy.
GCKiE jest placówką, która posiada bogatą i różnorodną ofertę. Zajmuje się
edukacją kulturalną i wychowaniem przez sztukę. Stwarza pola dla rozwoju
amatorskiego ruchu artystycznego i zainteresowania wiedzą i sztuką oraz
rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych.
Oferta odpowiada potrzebom szerokiej grupy mieszkańców Gminy Cisna. GCKiE
w Cisnej jest wysoko oceniane również w sąsiednich gminach. Często wyrażana jest
opinia, że „dzieje się u nas dużo” i na wysokim poziomie. Realizując zadania
statutowe, GCKiE stara na bieżąco rozpoznawać potrzeby kulturalne mieszkańców,
aby w pełni zasługiwać na miano domu kultury dla każdego.
GCKiE zaangażowany jest w przedsięwzięcia kulturalne tworzone we współpracy
z innymi podmiotami (Urząd Gminy Cisna, szkoła, Nadleśnictwo Cisna, Starostwo
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Leskie, GOPS, LGD Nasze Bieszczady, stowarzyszenia działające na terenie naszej
gminy i inne ośrodki kultury oraz sołectwa ).
Zarówno rok 2020 jak i wiosna roku 2021 był czasem trudnym dla Gminnego
Centrum Kultury i Ekologii tak jak i dla innych tego typu placówek z powodu pandemii
COViD-19. Niejednokrotnie nie można było prowadzić pełnej działalności lub
następowała zmiana ustalonych planów. W tym okresie kiedy działalność była
ograniczona. Pracownicy GCKiE zajęli się uzupełnianiem strony internetowej,
dostosowano do przepisów o zasadach dostępności, opracowywano foldery
turystyczne z zimowymi atrakcjami w Gminie Cisna, mapy rowerowe, organizacją
konkursów, wytyczaniem i znakowaniem ścieżki „Dziki Hon”.
Ścieżka przyrodniczo- historyczna „Dziki Hon” powstała dzięki GCKiE i jest
inicjatywą, która ukazuje sprawne współpracowanie takich instytucji jak GCKiE,
Nadleśnictwo

Cisna

oraz

Gmina

Cisna.

Ścieżka

jest

odpowiedzią

na zapotrzebowanie zgłaszane przez turystów i przeznaczona jest dla rodzin
z dziećmi, mniej wprawnych piechurów, dla osób dysponujących małą ilością czasu
oraz dla tych którzy lubią przyrodę i historię. Zarówno początek jak i koniec tej trasy
ma miejsce w Cisnej co ma duże znaczenie dla niezmotoryzowanych. Ścieżka cieszy
się dużą popularnością. Ponadto jej powstanie odbiło się dużym echem w mediach
lokalnych.
„Wakacje z GCKiE” były cyklem spotkań z dziećmi podczas których zabieraliśmy
dzieci na szereg krajoznawczych wycieczek, które miały za zadanie pokazać
im piękno gminy oraz najbliższego sąsiedztwa. Zorganizowano wycieczki:


wycieczka Doliną Łopienki z przejściem nową ścieżką przyrodniczą,
zwiedzeniem cerkiewki i wysłuchaniem opowieści Pana Zbigniewa Kaszuby
inicjatora odbudowy cerkwii,



wycieczka trasą nowej ścieżki „Dziki Hon”, zabawy nad wodą,



wycieczka do „Zielonej klasy” - terenu edukacyjnego Nadleśnictwa Cisna,



-wycieczka na wieżę widokową w Roztokach Górnych na granicy ze Słowacją,
wizyta u Państwa Joanny i Krzysztofa Pacholczyków w pasiece w Roztokach,
gdzie obejrzeliśmy pracę pszczół w pokazowym ulu oraz degustacja miodu,



wizyta w Leśnym Zwierzyńcu w miejscowości Liszna,



wycieczka do Rezerwatu Przyrody „Gołoborze”, szukanie kryształów górskich,
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liczne

warsztaty

:plastyczne,

ruchowe,

robienia

lizaków,

garncarskie,

koralikarskie i inne,


gra terenowa „Szukanie skarbu”,



wycieczki na lody.

„Wakacje z GCKiE” cieszyły się dużym powodzeniem i były alternatywą szczególnie
dla dzieci, których rodzice pracują przy obsłudze ruchu turystycznego.
Warsztaty muzyczne. W 2021 r. została poszerzona oferta warsztatów muzycznych
dla dzieci. Zostały zorganizowane zarówno indywidualne jak i zespołowe zajęcia
takie jak:


indywidualne lekcje gry na gitarze, pianinie, ukulele,



zespoły muzyczne wokalne i instrumentalne,



muzykoterapia dla dzieci nadpobudliwych i wycofanych,

Efektem tych warsztatów był pierwszy koncert, podczas którego dzieci zaśpiewały
i zagrały wspólnie kolędy i pastorałki.
Niespotykaną wcześniej popularnością cieszyły się prowadzone przez
pracowników GCKiE zajęcia plastyczno - kreatywne. Wobec dużego zainteresowania
zwiększono liczbę zajęć do trzech razy w tygodniu z podziałem na trzy różne
wiekowo grupy. Podczas zajęć wykorzystywane były różnego rodzaju techniki
plastyczne w celu pobudzenia u dzieci kreatywności.
W 2021r. po raz pierwszy zorganizowano również zajęcia czytelnicze. Dzieci
podczas tych zajęć poznają literaturę dostosowaną do ich wieku. Ponadto czytają,
słuchają, piszą, rozwiązują zagadki, oglądają mini przedstawienia. Zajęcia te są tak
konstruowane, żeby kończyły się ważną życiową puentą.
W GCKiE w Cisnej działa Galeria przy Pętli, w której cyklicznie organizowane są
wystawy artystów-plastyków. Wystawy te otwierają wernisaże, w ramach których
niejednokrotnie odbywają się również koncerty lub inne wydarzenia artystyczne.
Wydarzenia


Organizacja wspólnie ze szkołą 29 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy – opieka nad wolontariuszami – 31 stycznia 2021 r.,



Przystąpienie do projektu „Mała książka wielki człowiek”,



Konkurs plastyczny „Palma lub pisanka wielkanocna”- marzec,



Konkurs fotograficzny „Odcienie wiosny”- kwiecień/maj,
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Przystąpienie do projektu „Bieszczadzkie umiejętności” w ramach którego
w GCKiE odbywały się warsztaty rękodzieła, wizażu i stylizacji, fotografii,
kulinarne i doradztwa zawodowego – maj - do końca roku,



Sesja informacyjno - prelekcyjna „Czas dla Łopienki”- 29 maja,



Wernisaż wystawy malarstwa J. Kubicy „Istota i inne nowe prace”,



Koncert „Somethingski”,



Przystąpienie do projektu „Akademia Filmowe EgoFILM”, w ramach którego
Akademia Filmowa we współpracy z GCKiE oraz szkołą przeprowadziła
warsztaty z filmu animowanego oraz nakręciła film promujący Cisną
z udziałem dzieci- czerwiec,



Otwarcie ścieżki przyrodniczo-historycznej „Dziki Hon”- 16 lipca 2021r.,



Prelekcja „Śladami Wielkiej Wojny w Cisnej i okolicy”,



Koncert zespołu „Dwa kolory”,



Koncert Piotra Rogali „Poezja i piosenka o Bieszczadach”,



Organizacja „Wakacji z GCKiE” dla dzieci z terenu Gminy Cisna –
lipiec/sierpień,



Wernisaż wystawy fotografii Agnieszki Piekarskiej i Łukasza Gurdaka
z Mieleckiej Grupy Fotograficznej „Znikające obrazy Podkarpacia…?”,



Koncert Jacka Kadisa – 23 lipca 2021r.,



Zawody rowerowe „Tropem Wilka” gdzie GCKiE było partnerem- 21 sierpnia,



Piknik na zakończenie zajęć z GCKiE,



Dmuchane zjeżdżalnie, liczne warsztaty, malowanie twarzy -

25 sierpnia

2021r.,


Piknik rodzinny „Bezpieczny bo zaszczepiony” – pomoc w organizacji 1 września 2021r.,



Historyczno-przyrodnicza gra terenowa dotycząca wiedzy o Gminie Cisna
zorganizowana dla klas IV-VI – 15 września 2021r.,



Wernisaż wystawy malarstwa Anitty Rotter Pucz „…malarstwo moja pasja
i moje życie”,



Koncert Piotra Rogali „Rogalika”- 2 października 2021r.,



„I Ciśniańskie Kiszenie Kapusty” – impreza plenerowa – 26 września 2021r.,
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Uroczyste obchody Odzyskania przez Polskę Niepodległości impreza
zorganizowana wspólnie przez wszystkie instytucje działające na terenie
Gminy Cisna oraz Fundacji ‘Tylko Bieszczady”- 10 - 11.2021r. ,



„IV Spotkania Teatralne „Na granicy…”.

Spektakle w ramach imprezy:


"Dwa razy dwa cztery, czyli wszystko co piękne i wzniosłe czyli
arytmetyka wyzwolonej duszy" wg opowiadań Fiodora Dostojewskiego,



"Był sobie raz..." - spektakl Teatru NN,



„STSD” -Teatr BWA,



Wykład prof. nadzw. dr. hab. Andrzeja Olejki „Z dziejów polskiej
szachownicy z bieszczadzkimi śladami w tle”- 11 grudnia 2021r.,



Robienie świątecznych stroików wspólnie z uczniami szkoły w Cisnejgrudzień 2021r.,



Przedstawienie Mikołajkowe oraz gry i zabawy dla uczniów klas 0-III oraz
Przedszkola z Cisnej i w Wetliny - 8 grudnia 2021r.,



Spektakl „Krasnoludki i Polska” według Marii Konopnickiej i Teatru "Nie
Teraz"- 16 grudnia 2021r.

Projekty
Gminne Centrum Kultury i Ekologii w 2020 r. otrzymało fundusze na realizację
dwóch projektów . Projekty te były realizowane są na przełomie roku 2020/2021.
Rozliczone w marcu 2021 r.
1. Projekt pt. .” Poprawa funkcjonowania Gminnego Centrum Kultury i Ekologii
w Cisnej poprzez wyposażenie w innowacyjne narzędzia służące ulepszeniu
obsługi ruchu turystycznego”, na który otrzymaliśmy kwotę 19.984,85 zł. Dzięki
tym środkom zakupiliśmy stoisko wystawiennicze z indywidualnymi nadrukami
w skład którego wchodzi namiot, ścianka i lada wystawiennicza, stojak na ulotki,
Roll-up,

baner

i

potykacze.

Sprzęt

ten

jest

profesjonalny

i

chcemy

go wykorzystywać do promowania gminy podczas targów turystycznych oraz
imprez okolicznościowych. Ponadto w ramach projektu zakupiony został telebim,
który został zamontowany na ścianie głównej budynku. Wyświetlane są na nim
atrakcje turystyczne gminy i porady dla turystów.
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2. Projekt p.t. „ Rozwój zaplecza kulturalnego poprzez doposażenie Gminnego
Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej „ w ramach którego zakupiliśmy za kwotę
9.928,60 stoły są wyposażeniem jednej z sal oraz stoły i krzesła cateringowe,
które będą służyć podczas imprez plenerowych.
Ponadto dzięki staraniom w GCKiE został zrealizowany projekt „Bieszczadzkie
Umiejętności”, w którym wzięło udział 10 osób z terenu naszej gminy. Osoby
te uczestniczyły w warsztatach:


kulinarnych „Smaki Bieszczadów”,



rękodzielniczych z zakresu makramy,



doradztwa zawodowego,



fotografii,



wizażu i stylizacji.

Wzięły również udział w profesjonalnej sesji fotograficznej.
ZAJĘCIA BEZPŁATNE w GCKiE


zajęcia plastyczno-kreatywne dla dzieci 3 razy w tygodniu,



zajęcia czytelnicze,



joga,



warsztaty rękodzieła,



zajęcia wakacyjne dla dzieci.

ZAJĘCIA PŁATNE
1. zajęcia muzyczne indywidualne:


nauka gry na gitarze,



nauka gry na pianinie,



nauka gry na ukulele,



nauka śpiewu,

2. zajęcia muzyczne grupowe:


zespół instrumentalno- wokalny dla starszych dzieci,



zespół wokalny dla młodszych dzieci,



samograjki dla przedszkolaków,



zespół ukulele,



muzykoterapia,



balet.
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GRUPY DZIAŁAJĄCE PRZY GCKiE:


Zespół ludowy Łopienka,



Grupa Baletowa Solinki,



Chór Alter Ego,



Koło Gospodyń Wiejskich,



Klub Seniora.

Gminne Centrum Kultury i Ekologii wspiera i promuje wszystkie inicjatywy
kulturalne i sportowe, które organizowane są przez stowarzyszenia działające
na terenie gminy. Są to m.in. festiwale: Natchnieni Bieszczadem, Rozsypaniec, Bies
Czad Blues, Ciśniański Jarmark Turystyczny, Bieg Rzeźnika, Maraton Bieszczadzki,
wydarzenia odbywające się w Łopience i inne.
GCKiE, prowadzi stronę internetową www.cisna.pl oraz działający bardzo
prężnie fanpge’a na portalu społecznościowym Facebook. Udostępniane są także
w grupach bieszczadzkich (Faceebook) treści promocyjne w celu dotarcia
do szerokiej

grupy odbiorców. Filmy promocyjne udostępniane są na kanale

YouTube.
W roku 2021 r. zrobiono remont schodów, zamieniając odpadające płytki na
kamień. Ponadto częściowo został zrobiony remont sali głównej.

2. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Stan księgozbioru na dzień 31.12.2021 roku wynosi 12.114 woluminy:
literatura

piękna

dla

dorosłych

5.103

oraz

dla

dzieci

3.383,

literatura

niebeletrystyczna 3.628.
W ciągu roku zgromadzono i opracowano łącznie 316 woluminów. Ze środków
budżetowych zakupiono 237 woluminów. Z darów pozyskano zbiory biblioteczne
w ilości 73 woluminy. Ekwiwalenty 6 woluminów. Łącznie zubytkowano 103 woluminy.
Biblioteka corocznie uzupełnia swoje zbiory o pozycje szczególnie poszukiwane
przez naszych czytelników, zarówno dorosłych jak i dzieci. Wiele uwagi biblioteka
poświęca

gromadzeniu

nowości

wydawniczych

z

zakresu

literatury

popularnonaukowej oraz zbiorów regionalnych. W zakresie gromadzenia zbiorów
kierujemy się potrzebami biblioteki z uwzględnieniem wszystkich grup czytelniczych.
Dużą część wpływów zbiorów w 2021 roku stanowią dary książkowe.
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corocznie uwzglednia w zakupach książki z dużą czcionką dla osób z dysfunkcjami
wzroku.
W ramach obsługi czytelniczej zarejestrowano łącznie 216 użytkowników, w tym
uczące się 92, pracujące 74 , pozostałe 50. Czytelnicy aktywnie wypożyczający
195 czytelników. W ciągu roku wypożyczono łącznie 2949 woluminów: dla dorosłych
1512, dla dzieci 1026

oraz pozostałe 411. Wypożyczono na zewnątrz łącznie

45 czasopism.
Liczba odwiedzin w bibliotece za 2021 rok: odwiedziny w wypożyczalni
wyniosły 1.449 osoby.
Na zakres i dostępność świadczonych usług bibliotecznych bardzo duży
wpływ miała trwająca pandemia Covid-19.
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników zabezpieczono środki
ochrony zgodne z wymogami GIS, informowano o możliwości sprawdzenia
dostępności,

zamawiania,

rezerwowania

poprzez

katalog

on-line

biblioteki,

podawano linki do stron z instruktażem korzystania z katalogu elektronicznego
biblioteki. Ograniczono czasowo dostęp do zbiorów, książki wydawane były przez
specjalnie przygotowanym punkcie wypożyczeń i zwrotów książek. W pomieszczeniu
wypożyczalni mogła znajdować się jedna osoba, a czas przebywania czytelników
w bibliotece skracano na czas niezbędny do wypożyczenia zbiorów. Wprowadzono
kwarantannę dla książek zwracanych przez czytelników w osobnym pomieszczeniu.
Pandemia spowodowała znaczny spadek liczby odwiedzin oraz wypożyczeń
księgozbioru w bibliotece. Zauważono to szczególnie wśród osób starszych, które
znacznie rzadziej niż dotychczas odwiedzały bibliotekę. Czytelników informowano
i zachęcano do korzystania ze stron z darmowym dostępem do e-booków oraz do
korzystania z zasobów dostępnych w bibliotece cyfrowej POLONA. Wszystkie
podjęte środki miały na celu zapewnić bezpieczeństwo zarówno wszystkich
pracowników ośrodka oraz biblioteki, jak i czytelników. W stosunku do ubiegłego
roku

zanotowano

wzrost

liczby

użytkowników

zarejestrowanych.

Aktywnie

wypożyczających czytelników w stosunku do roku ubiegłego zarejestrowano
o 17 osób więcej. Największy wzrost czytelników nastąpił w grupie wiekowej 6-12 lat.

Formy promocji biblioteki w 2021 roku.
Promocja czytelnictwa wśród dzieci najmłodszych. Cykl zajęć czytelniczych
dla

dzieci:

teatrzyk

kamishibai,

głośne

czytanie
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przeznaczonych dla dzieci, zabawy integracyjne z książką na świeżym powietrzu,
zagadki literackie, gry edukacyjne związane z nauką czytania, relaksacje z książką,
zajęcia literacko-plastyczne na podstawie przeczytanych książek, samodzielne
czytanie fragmentów opowiadań przez uczestników zajęć, nauka tekstów wierszy
i piosenek.
Kontynuacja oraz promocja wśród dzieci i rodziców projektu dla dzieci
przedszkolnych „Mała książka – wielki człowiek” edycja 2021-2022 m.in.: informacje
ogólne dotyczące akcji na stronie biblioteki oraz facebooku, udział biblioteki
w cyklach spotkań - szkoleń on-line „Mała książka – wielka zabawa” oraz „Przychodzi
przedszkolak

do

biblioteki…

i

co

dalej?

prowadzonych

przez

Małgorzatę

Swędrowską. Wydawanie wyprawek oraz dyplomów nowym czytelnikom. Nauka
tekstu piosenki pt.: „Mała książka wielki człowiek” podczas zajęć czytelniczych.
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich – wykonanie plakatu promującego Dzień
Książki oraz przygotowanie książek niespodzianek dla czytelników odwiedzających w
tym dniu naszą bibliotekę. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania: spotkanie z
dziećmi z oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Aleksandra
Fredry w Cisnej: teatrzyk Kamishibai oraz zabawy z książką edukacyjną
pt.: " O panach Palcach" .
Działania biblioteki podjęte wspólnie z GCKiE w Cisnej
Konkurs pt.: „Pisanka lub palma wielkanocna”, całoroczne zajęcia plastyczne
dla dzieci, „Wakacje z GCKiE w Cisnej” zajęcia wakacyjne dla dzieci: rozgrywki
sportowe, zagadki edukacyjno – przyrodnicze, zajęcia kreatywne, wycieczki
krajoznawcze, konkursy plastyczne, zabawy plastyczne, warsztaty kulinarne, gra
terenowa dla dzieci podczas zajęć wakacyjnych „Poszukiwanie skarbu na ścieżce
przyrodniczo-historycznej

Dziki

Hon”,

piknik

rodzinny

„Zakończenie

zajęć

wakacyjnych w GCKiE”, dokumentacja fotograficzna podczas otwarcia ścieżki
przyrodniczo-historycznej „Dziki Hon”, „IV spotkania teatralne Na Granicy”, warsztaty
dla dzieci ze Szkoły Podstawowej z wykonywania bożonarodzeniowych ozdób
świątecznych.
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Pozostałe prace wykonywane równolegle z działalnością promocyjno edukacyjną
Bieżąca obsługa czytelników z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, dobór
zbiorów - zakupy nowości wydawniczych, selekcja księgozbioru, opracowywanie
i wprowadzanie do komputerowej bazy danych MAK+ nowo zakupionych oraz
darowanych zbiorów książek, oprawianie zbiorów w folię, porządkowanie zbiorów,
prowadzenie

dokumentacji

bibliotecznej,

systematyczne

śledzenie

trendów

w literaturze, prasie i technologiach związanych z bibliotekarstwem, informacje
o wszystkich nowościach wydawniczych zakupionych do biblioteki na portalu
facebook oraz na stronie instytucji, bieżąca obsługa zakładki biblioteka publiczna na
stronie GCKiE oraz aktualizacja informacji o bibliotece na portalu facebook,
codzienna obsługa poczty bibliotecznej, informowanie czytelników o konieczności
zwrotów przetrzymanych książek - wysyłanie upomnień, sprawozdawczość półroczna
oraz roczna.

3. CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
Centrum Informacji zajmuje się szeroko pojętą promocją turystyczną gminy
i regionu, prowadzeniem ewidencji obiektów turystycznych, administrowaniem strony
internetowej, opracowywaniem materiałów reklamowych w postaci ulotek, folderów,
map poglądowych. Podstawową formą komunikacji z turystą jest jednakże
bezpośrednie udzielanie informacji w punkcie obsługi w Cisnej oraz konsultacje
telefoniczne i e-mailowe. Prowadzenie szczegółowych zestawień udzielonych
informacji jest niezbędne również w celu tworzenia statystyk dla Polskiej Organizacji
Turystycznej, Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz instytucji
i studentów prowadzących badania ruchu turystycznego.
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ILOŚĆ UDZIELONYCH INFORMACJI W OD 01.01.2021 DO 31.12.2021

TELEFONICZNE

USTNE

E - MAILE

STYCZEŃ

139

140

369

LUTY

296

181

324

MARZEC

165

72

560

KWIECIEŃ

170

33

302

MAJ

278

122

359

CZERWIEC

355

620

476

685

3186

423

LIPIEC
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SIERPIEŃ

915

3903

401

WRZESIEŃ

458

1350

376

404

612

384

LISTOPAD

133

97

293

GRUDZIEŃ

162

74

323

ŁĄCZNIE 19.140

4.160

10.390

4.590

PAŹDZIERNIK

Infokiosk zamontowany przy CIT umożliwia w sezonie letnim szeroki dostęp
odwiedzającym nas turystom do różnorodnych informacji z naszego terenu jak
również całego województwa.
W sezonie jesienno- zimowym Centrum Informacji Turystycznej jest czynne
od poniedziałku do piątku w godzinach od

8.00 do 18.00, natomiast w soboty

od godziny 8.00 do 16.00. W sezonie letnim ze względu na dużą ilość
odwiedzających nas turystów godziny pracy w dni powszednie zostały wydłużone
do 20.00
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Nadmienić należy również, że punkt informacji mieści się w Gminnym Centrum
Kultury i Ekologii, więc często pracujemy przy współorganizacji imprez zarówno
kulturalnych jak i sportowych.
Do tych wydarzeń zaliczyć należy:
1. Organizacja wolontariatu WOŚP 2021.
2. Stworzenie mapy poglądowej ścieżek rowerowych na terenie Gminy Cisna.
3. Opracowanie materiałów do zimowego folderu promocyjnego Gminy Cisna.
4. Zlecenie reklamy promocji regionu w Bus WIFI w Warszawie.
5. Uzupełnienie merytoryczne zakładek informacyjnych na stronie www.cisna.pl.
Szata graficzna strony została na nowo utworzona zgodnie z zasadami
dostępności.
6. Weryfikacja bazy noclegowej, oraz zamieszczenie promowanych obiektów na
stronie www.cisna.pl.
7. Obsługa Sesji Łopieńskiej.
8. Zamieszczanie aktualności związanych z regionem na fanpage’u faceeboka.
9. Aktualizacja informacji na telebimie zamieszczonym na ścianie frontowej
GCKiE.
10. Przygotowanie konkursu fotograficznego dla mieszkańców Gminy Cisna.
11. Przygotowanie techniczne wystawy malarstwa Julii Kubicy, przygotowanie
wernisażu.
12. Przygotowanie trasy ścieżki przyrodniczo - historycznej „Dziki Hon”.
13. Znakowanie nowo stworzonej ścieżki przyrodniczo-historycznej „Dziki Hon”.
14. Prace gospodarcze związane z utrzymaniem porządku przy GCKiE.
15. Współudział w realizacji filmu promocyjnego Cisna Serce Bieszczad.
16. Przygotowanie trasy i oznakowanie ścieżki przyrodniczo – historycznej „Dziki
Hon”.
17. Przygotowanie uroczystości otwarcia ścieżki „Dziki Hon”.
18. Instalacja wystawy Mieleckiej Grupy Fotograficznej, przygotowanie wernisażu.
19. Współorganizacja wakacyjnych zajęć dla dzieci w GCKiE.
20. Współorganizacja pikniku rodzinnego na zakończenie zajęć wakacyjnych.
21. Współorganizacja pikniku rodzinnego pt.: „Bezpieczni bo zaszczepieni”
(SP w Cisnej).
22. Obsługa ruchu turystycznego.
23. Przygotowanie wernisażu i instalacja wystawy malarstwa Anitty Rotter – Pucz
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24. Szkolenie pt.: „Zakarpacki Szlak Architektury Drewnianej” online.
25. Współorganizacja

uroczystości

związanej

z

103

rocznicą

odzyskania

niepodległości.
26. Współorganizacja IV Festiwalu Sztuk Teatralnych „Na Granicy”.
27. Pozyskanie

materiałów

promocyjnych

z

Urzędu

Marszałkowskiego

w Rzeszowie.
28. Promocja Gminy Cisna poprzez zlecenie stworzenia panoram miejscowości
wchodzących w skład gminy (Wetlina, Smerek, Kalnica, Strzebowiska,
Przysłup, Krzywe) – kolejne będą realizowane w 2022r.
29. Udział w konferencji podsumowującej projekt pn.: „Cyfrowe Oko” –
Innowacyjne

spojrzenie

na

kulturę

pogranicza,

współfinansowanego

ze Środków Unii Europejskiej, funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 –
2020.
30. Pomoc techniczna podczas spektakli teatralnych.
31. Nanoszenie

Informacja

korekt

do

Turystyczna

wydarzeniach kulturalno -

mapy

bierze

Cisna

skala

bezpośredni

1:25
udział

000
we

„GALILEOS”
wszystkich

sportowych na terenie naszej gminy. W związku

z panującą pandemią i licznymi obostrzeniami ilość organizowanych wydarzeń
została ograniczona do minimum.

W bieżącym roku współpracowano w celach

promocyjnych z następującymi mediami:
 Radio Rzeszów,
 TVP Rzeszów,
 Radio Biwak,
 TV Isanok,
 gazeta Korso Sanok.
Promujemy nasz region na: www.cisna.pl
fanpege’u

Cisna

Centrum

Kultury

oraz

(63652 wejścia w roku 2021)
Cisna

Informacja

Turystyczna.

Współpracujemy z następującymi portalami oraz ich profilami na facabooku:
 www.bieszczady.pl
 www.bieszczady.net.pl
 www.sanok24.pl
 www.esanok.pl
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 www.naszebieszczady.com
 www.wetlina.org
 www.grupabieszczady.pl
Informacja stale współpracuje z Centrami Informacji Turystycznej w powiecie
leskim, sanockim i bieszczadzkim oraz z przewodnikami górskimi, biurem podróży
Grupa

EKO

–KARPATY,

PAWUK,

BIESZCZADER,

DZIKIE

BIESZCZADY,

Podkarpacką Regionalną Organizacją Turystyczną w Rzeszowie. Weryfikuje na
bieżąco informacje o Gminie Cisna dla wydawnictw przewodników i map
bieszczadzkich takich jak:
 Rewasz,
 Agencja WIT,
 Compass,
 Studio Plan „Galileos”.
W 2021 roku w ramach współpracy otrzymano nieodpłatnie z Urzędu
Marszałkowskiego materiały promujące turystykę rowerową w trzech językach.
Podkarpacka Organizacja Turystyczna w Rzeszowie przekazała nieodpłatnie
w ramach projektu i współpracy foldery (w j. polskim i angielskim). Został
przygotowany i wydany folder „ Aktywny, zimowy wypoczynek”. Została opracowana
i wydana mapka poglądowa „Ścieżki rowerowe na terenie Gminy Cisna”. Wszystkie
wydawnictwa

zostały

sfinansowane

z

reklam

www.cisna.pl.
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VI. OŚWIATA
Gmina Cisna w roku 2021 była organem prowadzącym dla następujących jednostek
oświatowych:
 Szkoła Podstawowa im. A. Fredry w Cisnej z oddziałem 0 z dwoma oddziałami
przedszkolnymi (dzieci 3-4 letnie, 5-6 letnie),
 Punkt Przedszkolny w Wetlinie
 Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Kalnicy
 Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Wetlinie
Liczba uczniów – 185
Liczba oddziałów - 12

Lp.

Wyszczególnienie

Liczba oddziałów

Liczba uczniów

1.

SP Cisna

10

162

2.

PP Wetlina

2

23

3.

SSM w Wetlinie

-

-

4.

SSM w Kalnicy

-

-

Zatrudnienie nauczycieli w placówkach w roku szkolnym 2020/2021.

Lp.

Stopień awansu

Niepełnozatrudnieni liczba

1

Stażysta

2

2

Kontraktowy

1

3

Mianowany

4

4

Dyplomowany

16
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1. WYNIKI EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTÓW
Gmina Cisna: j. polski 57,47% (4 stanin), matematyka 49,87% (6 stanin), język
angielski 60,93% (5 stanin).

2. SPECJALNE
POTRZEBY
PODSTAWOWEJ
W CISNEJ
Pojęcie specjalne

potrzeby

EDUKACYJNE

edukacyjne wprowadziła

W

SZKOLE

Mary

Warnock

w dokumencie The Warnock Report Special Educational Needs opublikowanym
w 1978 roku w Londynie przez Her Majesty’s Stationery Office. Następnie zostało
ono upowszechnione w deklaracji opublikowanej przez UNESCO w 1994 roku.
Według prof. Marty Bogdanowicz specjalne potrzeby edukacyjne dotyczą tych
uczniów, którzy nie są w stanie podołać wymaganiom obowiązującego programu
edukacyjnego ze względu na większe trudności w uczeniu się niż ich rówieśnicy.
Według Bogdanowicz uczniowie tacy są w stanie kontynuować naukę, jednak
potrzebują

specjalistycznej

kadry

pedagogicznej

oraz pomocy

pedagogicznej

w formie specjalnego programu nauczania i wychowania, a także specjalnych metod,
które są dostosowane do ich potrzeb, możliwości i ograniczeń.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.
w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach wskazuje kategorie uczniów
o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Są to uczniowie:
1. niepełnosprawni,
2. niesłyszący,
3. słabosłyszący,
4. niewidomi,
5. słabowidzący,
6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7. niepełnosprawni intelektualnie w stopniu lekkim,
8. niepełnosprawni intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
9. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
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10. z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
11. niedostosowani społecznie (m.in. wagary, ucieczki z domu, picie alkoholu,
odurzanie

się,

niszczenie

mienia,

przemoc,

bójki,

kradzieże,

próby

samobójcze),
12. zagrożeni niedostosowaniem społecznym,
13. z zaburzeniami zachowania i emocji (w tym z zespołem nadpobudliwości
psychoruchowej z deficytem uwagi),
14. ze specyficznymi

trudnościami

w uczeniu

się

(uczniowie

z dysleksją,

dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią),
15. z niepowodzeniami edukacyjnymi (w tym uczniowie z inteligencją niższą niż
przeciętna),
16. z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych,
17. przewlekle chorzy,
18. w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej,
19. zaniedbani środowiskowo,
20. z trudnościami adaptacyjnymi,
21. szczególnie uzdolnieni.
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2020/2021

Lp.

Typ szkoły /
placówki

1

Szkoła
podstawowa

Z
Z autyzmem w tym
Zagrożeni
niepełnosprawnością
z zespołem
niedostosowaniem
ruchową w tym z
Aspergera
społecznym
afazją
2

3

1

Prawo oświatowe mówi, że system oświaty powinien zapewnić dostosowanie
treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów
oraz możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych
form pracy dydaktycznej. Dodatkowo Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie

szczegółowych

i promowania

uczniów

warunków

i słuchaczy

i sposobu

w szkołach

oceniania,
publicznych

klasyfikowania
jasno

określa,

że wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
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3. BUDŻET OŚWIATY
3.1.

WYDATKI

Łączne wydatki na oświatę 3.213.504,28 zł
Wysokość subwencji 1.718.647,00 zł, co stanowi 53,48% wydatków na oświatę.
Pozostałe wydatki finansowane są z budżetu Gminy - 1.397.142,72 - kwota
z budżetu gminy.
Podział subwencji oświatowej wg prowadzonych jednostek oświatowych:
Lp.
1
2
3

Wyszczególnienie
Szkolne Schroniska
Szkoła Podstawowa
w tym dla osób z
orzeczeniem

Subwencja w (zł)
207 534,42 zł
1 511 112,58 zł
129 368,57 zł

Udzielone dotacje:
 Na podręczniki 16.274,00 zł,
 Wychowanie przedszkolne 62.282,00 zł.
Obsługą finansową

oświaty

zajmuje

się Centrum

Usług Wspólnych.

W powołanej Jednostce zatrudnionych jest 3 osoby, w tym 1/8 etatu Dyrektor CUW,
1 etat główny księgowy, 1 etat księgowy. Na podstawie złożonego sprawozdania
z wykonania budżetu, poniżej zamieszczone w ujęciu tabelarycznym wydatki
poszczególnych punktów oświaty.
Nazwa działu-rozdziału

237 000,00

%
WYK
235 432,42 99,34

237 000,00

235 432,42

237 000,00

235 432,42

235 750,00

234 224,89

208 100,00

206 928,16

27 650,00

27 296,73

1 250,00

1 207,53

3 443 686,32

3 213 504,28

PLAN

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Wspólna obsługa jednostek
samorządu terytorialnego
a) wydatki bieżące
• wydatki jednostek budżetowych w
tym:
- wynagrodzenia i składki od nich
naliczone
- wydatki związane z realizacją ich
zadań statutowych
• świadczenia na rzecz osób
fizycznych
OŚWIATA I WYCHOWANIE
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Szkoły podstawowe
a) wydatki bieżące
• wydatki jednostek budżetowych w
tym:
- wynagrodzenia i składki od nich
naliczone
- wydatki związane z realizacją ich
zadań statutowych
• świadczenia na rzecz osób
fizycznych
Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych
a) wydatki bieżące
• wydatki jednostek budżetowych w
tym:
- wynagrodzenia i składki od nich
naliczone
- wydatki związane z realizacją ich
zadań statutowych
• świadczenia na rzecz osób
fizycznych
Przedszkola
a) wydatki bieżące
• wydatki jednostek budżetowych w
tym:
-wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych
Inne formy wychowania
przedszkolnego - PP Wetlina
a) wydatki bieżące
• wydatki jednostek budżetowych w
tym:
- wynagrodzenia i składki od nich
naliczone
- wydatki związane z realizacją ich
zadań statutowych
• świadczenia na rzecz osób
fizycznych
Dowożenie uczniów do szkół
a) wydatki bieżące
• wydatki jednostek budżetowych w
tym:
-wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych

2 043 874,00
2 043 874,00

2 006 647,92
2 006 647,92

1 971 874,00

1 936 185,88

1 623 300,00

1 610 027,12

348 574,00

326 158,76

72 000,00

70 462,04

400 600,00

342 822,40

400 600,00

342 822,40

383 600,00

328 043,60

332 700,00

283 375,75

50 900,00

44 667,85

17 000,00

14 778,80

3 500,00
3 500,00

3 480,10
3 480,10

3 500,00

3 480,10

3 500,00

3 480,10

249 500,00

206 950,72

249 500,00

206 950,72

235 800,00

194 190,18

211 100,00

172 149,63

24 700,00

22 040,55

13 700,00

12 760,54

192 000,00
192 000,00

172 337,55
172 337,55

192 000,00

172 337,55

192 000,00

172 337,55
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Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli
a) wydatki bieżące
• wydatki jednostek budżetowych w
tym:
-wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych
Stołówki szkolne i przedszkolne
a) wydatki bieżące
• wydatki jednostek budżetowych w
tym:
-wynagrodzenia i składki od nich
naliczone
-wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych
• świadczenia na rzecz osób
fizycznych
Realizacja zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci w
przedszkolach, oddziałach
przedszkolnych w szkołach
podstawowych i innych formach
wychowania przedszkolnego
a) wydatki bieżące
• wydatki jednostek budżetowych w
tym:
-wynagrodzenia i składki od nich
naliczone
-wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych
• świadczenia na rzecz osób
fizycznych
Realizacja zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci i
młodzieży w szkołach podstawowych
a) wydatki bieżące
• wydatki jednostek budżetowych w
tym:
-wynagrodzenia i składki od nich
naliczone
-wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych

6 300,00

1 209,80

6 300,00

1 209,80

6 300,00

1 209,80

6 300,00

1 209,80

346 200,00
346 200,00

285 399,47
285 399,47

345 200,00

285 099,47

199 000,00

188 779,56

146 200,00

96 319,91

1 000,00

300,00

40 800,00

39 140,98

40 800,00

39 140,98

38 700,00

37 120,33

36 700,00

35 126,13

2 000,00

1 994,20

2 100,00

2 020,65

132 200,00

127 325,96

132 200,00

127 325,96

125 000,00

120 208,85

117 000,00

113 364,64

8 000,00

6 844,21
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• świadczenia na rzecz osób
fizycznych
Zapewnienie uczniom prawa
do bezpłatnego dostępu
do podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych
a) wydatki bieżące
• wydatki jednostek budżetowych w
tym:
-wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych
Pozostała działalność
a) wydatki bieżące
• wydatki jednostek budżetowych w
tym:
-wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych
EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA
Pomoc materialna dla uczniów
o charakterze motywacyjnym
a) wydatki bieżące
• świadczenia na rzecz osób
fizycznych
Szkolne schroniska młodzieżowe
KALNICA
a) wydatki bieżące
• wydatki jednostek budżetowych w
tym:
-wynagrodzenia i składki od nich
naliczone
-wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych
świadczenia na rzecz osób fizycznych
Szkolne schroniska młodzieżowe
WETLINA
a) wydatki bieżące
wydatki jednostek budżetowych w tym:
-wynagrodzenia i składki od nich
naliczone
-wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych

7 200,00

7 117,11

16 712,32

16 274,05

16 712,32

16 274,05

16 712,32

16 274,05

16 712,32

16 274,05

12 000,00
12 000,00

11 915,33
11 915,33

12 000,00

11 915,33

12 000,00

11 915,33

471 000,00

419 909,28

97,38

99,29

89,15

4 000,00

4 000,00 100,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

117 000,00

102 539,63

117 000,00

102 539,63

116 500,00

102 411,71

73 200,00

72 854,40

43 300,00

29 557,31

500,00

127,92

350 000,00

313 369,65

350 000,00

313 369,65

344 800,00

308 894,40

246 800,00

234 068,78

98 000,00

74 825,62
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świadczenia na rzecz osób fizycznych

3.2.

5 200,00

4 475,25

DOCHODY

Zestawie dochodów w poszczególnych jednostkach oświaty.
Lp.
1
2

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
WSPÓLNA OBSŁUGA JST
Wpływy z różnych dochodów

3

OSWIATA I WYCHOWANIE

4
5

SZKOŁY PODSTAWOWE
Wpływy z najmu i dzierżawy
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających
z umów

6
7
8
9
10
11
12

Wpływy z różnych dochodów
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH
PODSTAWOWYCH
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
INNE FORMY WYCHOW. PRZEDSZK - PPW
Wpływy z różnych dochodów

13

STOŁÓWKI SZKOLNE

14

Wpływy z usług

15

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

16
17
18
19

SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE KALNICA
Wpływy z usług
Wpływy z różnych dochodów
SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWEWETLINA

20

Wpływy z usług

21

Wpływy z różnych dochodów
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0,00
0,00
0,00
143
474,00
6 474,00
2 000,00

33,00
33,00
33,00
81 588,50
4 908,83
0,00

4 474,00

4 474,83

0,00

434,00

2 000,00

1 897,00

2 000,00
0,00
0,00
135
000,00
135
000,00
310
000,00

1 897,00
32,00
32,00
74 750,67
74 750,67
190 830,87

60 000,00

33 236,43

60 000,00
0,00
250
000,00
250
000,00
0,00

33 223,43
13,00
157 594,44
157 553,44
41,00
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3.3.

SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE

Wynik finansowy Schronisk, bez uwzględnienia subwencji w 2021 r.
Jednostka

dochody

wydatki

Zysk/Strata

SSM Kalnica

33.236,43 102.539,63

- 69.303,20

SSM Wetlina

157.594,44 313.369,65

- 155.775,21

Wynik finansowy Schronisk, z uwzględnieniem subwencji.

wydatki
dochody
subwencja
zysk/strata

SSM Kalnica
2019
2020
103 449,26
95 393,04
53 153,30
44 041,72
59 766,19
64 758,91
9 470,23
13 407,59

2021
102 539,63
33 236,43
65 366,40
-3 936,80

wydatki
dochody
subwencja
zysk/strata

SSM Wetlina
2019
2020
319 166,80
286 122,59
224 991,67
146 135,73
122 520,63
143 548,87
28 345,50
3 562,01

2021
313369,65
157594,44
142168,02
-13 607,19

W 2021 r. w Polsce panowała pandemia COViD -19. Obowiązywał stan
epidemii, co skutkowało wprowadzeniem restrykcji na branżę turystyczną. Szkolne
Schroniska ponad pół roku były wyłączone z możliwości przyjmowania gości.
Przełożyło się to na uzyskany wynik finansowy. Z uwagi na formę prowadzonej
działalności, szkolne schroniska nie uzyskały wsparcia z tzw. tarczy antycovidowej.
Jedyne wsparcie jakie uzyskały schroniska to subwencja oświatowa.
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VII. OCHRONA ZDROWIA
Na terenie gminy funkcjonuje Ośrodek Zdrowia zarządzany przez SP ZOZ
Lesko. W roku 2021 Gmina Cisna zrealizowała następujące programy zdrowotne:
 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji
psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami
ryzykownymi – przez prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz bezpłatnymi
zajęciami sportowymi dla dzieci i młodzieży oraz programami profilaktycznymi
w szkole podstawowej.
 Bezpłatna pomoc psychologiczna dla osób kierowanych przez Gminną
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej.
W roku 2021, 50 podmiotów posiadało zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych. Z tytułu opłat za udzielone zezwolenia gmina uzyskała 173.761,00 zł,
które wydatkowano na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Narkomanii.
Do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wpłynęło
8 zgłoszeń przypadków nadużywania alkoholu, z czego 5 osób skierowano na
badania w celu objęcia przymusowym leczeniem.
W roku 2021 r. nie odebrano żadnego zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych.
W gminie przez cały 2021 r. funkcjonował punkt apteczny w Cisnej.

VIII. POMOC SPOŁECZNA I RODZINA
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa. Jej celem jest
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych,
których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby
i możliwości.
W roku 2021 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisnej realizował zakres zadań
wynikających z następujących ustaw:
1.

Ustawa o pomocy społecznej,
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2.

Ustawa o świadczeniach rodzinnych,

3.

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

4.

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy,

5.

Ustawa o dodatkach mieszkaniowych,

6.

Ustawa o ustanowieniu wieloletniego Programu ,,Posiłek w szkole i w domu",

7.

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym i zdrowotnym,

8.

Rozporządzenie w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy,

9.

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych,

10. Ustawa o karcie dużej rodziny,
11. Program

rządowy

FEAD

(Program

Operacyjny

Pomoc

Żywnościowa

2014-2020),
12. Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,
13. Ustawa o dodatku energetycznym,
14. Ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
15. Ustawa „Za życiem",
16. Ustawa Świadczenie ,,Dobry Start" 300+,
17. Ustawa o oświacie.
W roku 2021 przyznano decyzją świadczenia z pomocy społecznej w formie :
 Zasiłków stałych (przysługujących osobom samotnie gospodarującym lub
osobie w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub
niepełnosprawności, jeśli jej dochód jak również dochód na osobę w rodzinie
jest niższy od kryterium dochodowego) 21 osób w kwocie 110.013,00 zł,.
Ośrodek obejmował ubezpieczeniem 18 osób pobierających zasiłek stały.
 Zasiłków okresowych (przysługuje w szczególności ze względu na bezrobocie,
długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, osobie samotnie gospodarującej,
której dochód jest niższy niż kryterium dochodowe osoby samotnie
gospodarującej lub rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium
dochodowego rodziny)-7 osób w kwocie 7.051,00 zł.
 Zasiłków celowych z posiłku (przyznawany w celu zaspokojenia niezbędnej
potrzeby bytowej, w szczególności pokrycie części lub całości kosztów zakupu
żywności, leków na i leczenia jak i opału i odzieży )-31 osób w kwocie
37.005,00 zł
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 Zasiłków celowych ( w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może
być przyznany zasiłek celowy. Zasiłek celowy może być przyznany
w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności,
leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego,
drobnych remontów i napraw w mieszkaniu) - 8 osób w kwocie 4.200,00 zł,
 Schronienia - 5 osób w kwocie 56.152,00 zł,
 Posiłek w szkole ( dożywianie realizowane było w formie jednego gorącego
posiłku w szkole podstawowej w Cisnej, dożywiane były również dzieci ze
szkół

ponadgimnazjalnych

jak

i

uczniowie

szkół

średnich.

Pomoc

przyznawana jest bezpłatnie jeżeli dochód rodziny nie przekraczał 150%
kryterium dochodowego. Stawka za 1 posiłek wynosiła 4,50 zł, natomiast
w przedszkolu 5,50 zł) - 8 dzieci w roku szkolnym 2020/2021 w kwocie
2.595,00 zł.
 DPS-y (przysługują osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku,
choroby lub niepełnosprawności niemogącej samodzielnie funkcjonować
w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie
całodobowych usług opiekuńczych przysługuje prawo do umieszczenia
w domu pomocy społecznej)-5 osób w kwocie 126.926,00 zł
 Sprawienie pogrzebu – 7.298,00 zł.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje pomoc żywnościową
w

ramach

Programu

Operacyjnego

Pomoc

Żywnościowa

2014-2020

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Kwota kryterium dochodowego w POPŻ wynosiła 1.542,20 zł dla osoby samotnie
gospodarującej natomiast dla osoby w rodzinie 1.161,60 zł. Z w/w pomocy
skorzystało 106 rodzin czyli 243 osoby.
W celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
w gminie działa Gminny Zespół Interdyscyplinarny. W ciągu roku odbyło się
4 spotkania zespołu. W 4 rodzinach wystąpiło zjawisko przemocy była to przemoc
fizyczna
i psychiczna. Sporządzono 4 Niebieskie Karty, procedurę wszczynali przedstawiciele
Policji. Utworzono 1 grupę roboczą, która odbyła 11 posiedzeń. Dodatkowo Urząd
Gminy Cisna zatrudnia na umowę - zlecenie Panią psycholog, świadczącą usługi na
rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisnej.
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W 2021 roku w ramach świadczeń rodzinnych wypłacono:
 zasiłki rodzinne w kwocie 85 372,00 zł (735 zasiłków) z tego : 19 315,00 zł
(203 zasiłków) dla dzieci do 5-go roku życia 65 874,00 zł,
 531 zasiłków dla dzieci powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 lat,
 183,00 zł (1 zasiłek) - powyżej 18 roku życia do ukończenia 21 roku życia,
 dodatków do zasiłków rodzinnych 43 404,00 zł (287 zaś.) - w tym: 4 000 zł
(4 świadczeń),
 świadczeń z tytułu urodzenia dziecka 10 707 zł (27 świadczeń),
 świadczeń z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego,
 5 018 zł (26 świadczeń) - z tytułu samotnego wychowania dziecka,
 450,00

zł

(79

świadczeń)

kształcenia

i

rehabilitacji

dziecka

niepełnosprawnego,
 4 400,00 zł (44 świadczeń) - rozpoczęcia roku szkolnego,
 7 844,00 zł (76 świadczeń) - podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem
zamieszkania,
 2 985,00 (31 świadczeń) -wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 78 998,00 zł (366 zasiłków) - zasiłki pielęgnacyjne,
 173 025,00 zł ( 88 świadczeń) -świadczenia pielęgnacyjne,
 10 000 (10 świadczeń)- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się
dziecka,
 14 880,00 (24)-specjalny zasiłek opiekuńczy,
 15 408,00 (20 świadczeń) - świadczenie rodzicielskie.
Łącznie w 2021 roku, wypłacono 1530 świadczeń na łączną kwotę 421.087 zł.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco
ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 złotych miesięcznie.
Są

świadczeniami

udzielanymi

na

roczne

okresy

zasiłkowe

trwające

od

1 października do 30 września. Z tego tytułu wypłacono 81 świadczeń na kwotę 33
900,00 złotych. Prawo do świadczenia wychowawczego (500+), przysługuje matce,
ojcu, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka, w wieku do 18 lat w wysokości
500 złotych miesięcznie. Od 1 lipca 2019 r. nie obowiązuje kryterium dochodowe.
Z tego tytułu w 2021 r. wypłacono ogólną kwotę zasiłków 1.420.136,40 zł.
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IX. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE – OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
Na terenie Gminy Cisna działają dwie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
w Cisnej i w Wetlinie. Obie jednostki są elementami Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego.

1. WYKAZ WAŻNIEJSZEGO SPRZĘTU JEDNOSTEK OSP
Z TERENU GMINY CISNA
1.1. OSP CISNA
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Rodzaj sprzętu

Rok produkcji

Średni Samochód pożarniczy 4x4 VOLVO FLD3C
Samochód lekki pożarniczy 4x4 FUSO CANTER
Motopompa PO5
Motopompa M8
Pompa Szlamowa WT 30 x
Pilarka do drewna STHIL MS 290
Agregat prądotwórczy GEKO 2400E
Aparat powietrzny AERIS
Pompa pływająca NIAGARA
Pilarka do betonu i stali STHIL TS 400
Deska ortopedyczna
Radiotelefon CP 160 32/5W 2szt
Radiotelefon GM 360 255k/2510
Drabina DNW 3080
Pilarka STHIL
Pompa szlamowa GX 240
Aparat powietrzny AERIS
Zestaw ratownictwa medycznego PSP R1
Zestaw ratownictwa chemicznego ADR
Detektor wielogazowy TETRA 3
Radiotelefon Motorola 2 szt.
Zestaw ratowniczy hydrauliczny LUKAS
Defibrylator PHILIPS
Torba sanitarna + zestaw ratunkowy
Deska ratownicza ( duża + mała )

Ilość strażaków: 22 druhów
Ilość wyjazdów do zdarzeń 41
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1.2. OSP WETLINA
Lp.

Rodzaj sprzętu

Rok produkcji

1

Samochód bojowy MERCEDES BENZ

1983

2

Samochód bojowy MERCEDES

2010

3

Pompa PS 50 GED 40

2000

4

Drabina pożarnicza

2001

5

Radiotelefon PO40

2001

6

Pilarka do drewna Husqvarna 357

2001

7

Pilarka do betonu i stali STHIL TS 4000

2002

8

Agregat prądotwórczy GEKO

2002

9

Aparat nadciśnieniowy AERIS

2005

10

Zestaw ratowniczy 2 kpl

11

Pompa pływająca NIAGARA 2szt

2005

12

Pompa szlamowa WT 30 x

2006

13

Agregat prądotwórczy FH 2541

2008

14

Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych

2009

15

Deska ortopedyczna

2009

16

Radiotelefon GM360

17

Motopompa PO 3R

18

Motopompa PO 5E

19

Torba sanitarna + zestaw ratunkowy PSP R 1

2018

20

Defibrylator PHILIPS

2018

21

Deska ratownicza (duża i mała)

2018

Ilość strażaków

27 druhów

Ilość wyjazdów do zdarzeń 32
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X.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI
BEZDOMNYMI

Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy
Cisna oraz opieka nad nimi. Realizacja tego celu polega głównie na ograniczeniu
populacji bezdomnych zwierząt poprzez dofinansowanie do sterylizacji i kastracji,
zapewnienie opieki nad bezdomnym psami w schronisku, dokarmianie kotów wolno
żyjących, poszukiwanie nowych właścicieli, odławianie, zapewnienie całodobowej
opieki weterynaryjnej.
Na realizację programu wydatkowano kwotę 20.161,00 zł

XI. MIENIE KOMUNALNE – ZMIANY W ROKU 2021
1. STAN MIENIA KOMUNALNEGO
Stan mienia w rozbiciu na poszczególne kategorie przedstawia się następująco:
 drogi – 76 ha 39 ar 55 m2
 zieleń – 13 ha 70 ar 06 m2
 las – 31 ha 97 ar 65 m2
 boisko sportowe – 1 ha 41 ar 65 m2
 grunty pod zabudowę, zabudowane – 24 ha 76 ar 36 m2

2. BUDYNKI I BUDOWLANE NA TERENIE GMINY
Cisna: budynek szkoły podstawowej, budynek OSP, budynek szalet, parking,
oczyszczalnia ścieków, budynek Urzędu Gminy, lokal apteczny wraz z udziałem
w działce, sieć kanalizacyjna o łącznej długości ok. 4500 m, sieć wodociągowa
o łącznej długości ok. 3000 m, studnia głębinowa, budynek pogotowia, kaplica
cmentarna, boiska Orlik 2012, lokal mieszkalny i garaż wraz z udziałem w działce.
Smerek: sieć wodociągowa o długości ok. 1500 m., sieć kanalizacyjna o długości ok.
1400 m., oczyszczalnia ścieków.
Kalnica: lokal szkolnego schroniska młodzieżowego wraz z udziałem w działce,
zbiornik bezodpływowy, studnia głębinowa, sieć wodociągowa o długości ok. 362 m,
oświetlenie uliczne.
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Wetlina: budynek szkoły podstawowej, budynek OSP, parking, sieć kanalizacyjna
o łącznej długości 11038 m, kaplica cmentarna, oczyszczalnia ścieków, budynek
szalet, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, oczyszczalnia ścieków,
kolektor zbiorczy o 160 dł. 34 mb, 3 ujęcia wody w skład których wchodzą:
*3 studnie z kręgów betonowych (zbiorniki wyrównawcze), studnia wiercona, rura
łącząca oraz ogrodzenie, sieć wodociągowa o długości ok. 720 m.
*3 studnie z kręgów betonowych (zbiorniki wyrównawcze), studnia wiercona, rura
łącząca

oraz

ogrodzenie,

sieć

wodociągowa

o

długości

ok.

1600

m.

*2 studnie z kręgów betonowych (zbiorniki wyrównawcze), studnia wiercona, rura
łącząca oraz ogrodzenie, oczyszczalnia ścieków, sieć wodociągowa o długości ok.
800 m.
Dołżyca: lokal mieszkalny w budynku dwurodzinnym wraz z przynależnym lokalem
gospodarczym, 3-komorowy osadnik ścieków, trzy budynki mieszkalne, studnia
głębinowa o głębokości 50 m, sieć wodociągowa o długości ok. 720 m, budynek
mieszkalny, oświetlenie uliczne.
Liszna:

lokal

mieszkalny

w

budynku

mieszkalnym

czterorodzinnym

wraz

z przynależnym lokalem gospodarczym, gnojownikiem, udziałem w osadniku
ścieków, oświetlenie uliczne.
Przysłup: 2 budynki mieszkalne,
Żubracze: 2 budynki mieszkalne, oświetlenie uliczne.

2. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW
MAJĄTKOWYCH
Sieć wodociągowa o długości ok. 9100 m, ujęcie wody, budynki stacji uzdatniania
oraz zbiorniki wyrównawcze w miejscowości Liszna.
Od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego w wyniku:
 sprzedaży ubyło gruntów na łączną powierzchnię 0,4051 ha,
 zamiany ubyło gruntów na łączną powierzchnię 0,0557 ha
 przekazania na rzecz Województwa Podkarpackiego na drogę 0,0319 ha.
Łącznie ubyło gruntów: 0,4927 ha.
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Od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego przybyło w
wyniku:
 zamiany 0,0791 ha,
 komunalizacji 0,7181 ha
 zakupu nieruchomości – 0,0214 ha,
 nabycia spadku – 1,4602 ha.
Łącznie przybyło gruntów: 2,2788 ha.

3. DANE O UZYSKANYCH DOCHODACH
1. Dochody uzyskane z dzierżawy

13.563,68 zł

2. Dochody uzyskane z użytkowania wieczystego

24.431,86 zł

3. Dochody uzyskane z trwałego zarządu
4. Dochody uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego
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XII. GOSPODARKA KOMUNALNA – ODPADY
KOMUNALNE
Do 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021r. Gmina Cisna na realizacje zadań
związanych z gospodarka odpadami komunalnymi wydała 1.584.581,00 zł, natomiast
dochody uzyskane z wpłat od właścicieli nieruchomości za gospodarowanie
odpadami wynoszą 919.879,00 zł. Zaległości z tytułu wpłat to kwota 18.319 zł .
Łączna ilość odebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Cisna za 2021 rok
wyniosła 688,52 Mg.
Na podstawie zebranych danych należy jednoznacznie stwierdzić, że system
gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Cisna funkcjonuje prawidłowo
i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Znacząco z roku na rok wzrasta poziom
segregacji i świadomość ludzi w dziedzinie dbania o środowisko. Nie występuje
zjawisko dzikich wysypisk.

XIII. ZADANIA INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE
W 2021 r.
1. Remont ciągu drogi nr ewid. 176/5 i 158 w km 0+000-0+496 w miejscowości
Smerek 294.888,99 zł – dotacja 100% z Funduszu Sprawiedliwości Unii
Europejskiej.
2. Opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowę, rozbudowę Stacji
Uzdatniania Wody w Smereku gm. Cisna – 49.200,00 zł.
3. Przebudowa i rozbudowa istniejącego ujęcia wody w miejscowości Smerek” –
1.594.826,67 zł – realizacja do 31.05.2022 r.
4. Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr
893 Lesko- Cisna, polegającej na budowie chodnika na odcinku od km 36+550
do 36+779 strona prawa w miejscowości Cisna – 15.500,00 zł.
5. Wykonanie

dokumentacji

projektowo

–

kosztorysowej

dla

zadania

inwestycyjnego pn.: „Rozwój usług turystycznych poprzez przebudowę stacji
uzdatniania wody z wykorzystaniem OZE i sieci wodociągowej w Cisnej –
67.650,00 zł.
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6. Odbudowa nawierzchni drogi gminnej nr ewid. 172/3 i 172/2 w miejscowości
Wetlina w ramach funduszu sołeckiego – 39.164,37 zł.
7. Odbudowa nawierzchni dróg gminnych z kruszyw naturalnych na terenie Gminy
Cisna – 39.644,28 zł.
8. Zakup i montaż urządzeń małej architektury w ramach funduszu sołeckiego
w miejscowości Strzebowiska – 20.910,00 zł.
9. Odbudowa przepustów drogowych w drogach gminnych w miejscowości
Strzebowiska i Cisna – 67.659,46 zł.
10. Budowa i modernizacja drogi dojazdowej nr ewid. 10 do gruntów rolnych
w miejscowości Smerek w km 0+000-0+607” – etap I – odcinek 0+000-0+310 –
74.535,54 zł.
11. Odbudowa nawierzchni z mieszanek asfaltowych dróg gminnych na terenie
Gminy Cisna – 112.969,23 zł w tym fundusz sołecki Kalnica – 21.928,57 zł.
12. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wetlina – 70.110,07 zł.
13. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisna – 109.470,00 zł

XIV. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY
W 2021 r. Rada Gminy w Cisnej podjęła łącznie 68 uchwały.
Szczegółowy wykaz przedstawia poniższa tabela.
Lp.
1

2

3

4

Uchwała, numer, data w sprawie
Uchwała Nr XL/233/2021 Rady Gminy w
Cisnej z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie gminy w
2021 r.
Uchwała Nr XL/232/2021 Rady Gminy Cisna
z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie
wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy
nieruchomości
Uchwała Nr XL/231/2021 Rady Gminy Cisna
z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia
wysokości diet dla sołtysów sołectw
położonych na terenie Gminy Cisna
Uchwała Nr XL/230/2021 Rady Gminy Cisna
z dnia 30 grudnia 2021 r. ws. ustalenia zasad
otrzymywania i wysokości diet dla radnych
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5
6

7

8

9

10

11

12

Uchwała BUDŻETOWA Nr XL/229/2021
Uchwalenie budżetu
Rady Gminy Cisna z dnia 30 grudnia 2021 r.
Uchwała Nr XL/228/2021 Rady Gminy Cisna
z dnia 30 grudnia 2021 r. ws/. uchwalenia
Do pracy bieżącej
WPF
Uchwała Nr XXXIX/227/2021 Rady Gminy w
Cisnej z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie
Bieżąca realizacja budżetu
wprowadzenia zmian w budżecie gminy w
2021 roku
Uchwała Nr XXXIX/226/2021 Rady Gminy
Cisna z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie
Dotacja podmiotowi
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
zewnętrznemu
Leskiego
Uchwała Nr XXXIX/225/2021 Rady Gminy
Cisna z dnia 15 grudnia 2021 r. ws. uchwała
intencyjna w sprawie wyrażenia woli przyjęcia
dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług z
Do pracy bieżącej
zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę
oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Cisna na lata 2022-2025
Uchwała Nr XXXVIII/224/2021 Rady Gminy w
Cisnej z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie
Bieżąca realizacja budżetu
wprowadzenia zmian w budżecie gminy w
2021 roku.
UCHWAŁA NR XXXVIII/223/2021 RADY
GMINY CISNA z dnia 24 listopada 2021 w
sprawie uchylenia uchwały nr
XXXVII/218/2021 Rady Gminy Cisna z dnia
05 listopada 2021 r. w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
Do pracy bieżącej
odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości stawek tej opłaty w przypadku
nieruchomości, na której znajduje się domek
letniskowy, lub innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno –
wypoczynkowe
UCHWAŁA NR XXXVIII/222/2021 RADY
GMINY CISNA z dnia 24 listopada 2021 w
sprawie uchylenia uchwały Nr
XXXVII/217/2021 Rady Gminy Cisna z dnia
05 listopada 2021 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XVI/94/2019 Rady Gminy w
Do pracy bieżącej
Cisna z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie
określenia wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz warunków i trybu
składania deklaracji za pomocą środków
komunikacji elektronicznej
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13

14

15

16

17

18

19

20

21

Uchwała Nr XXXVIII/221/2021 Rady Gminy
Cisna z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie
ustalenia wysokości opłat za korzystanie z
miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku
Młodzieżowym w Wetlinie
Uchwała Nr XXXVIII/220/2021 Rady Gminy
Cisna z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie
ustalenia zasad otrzymywania i wysokości
diet
Uchwała Nr XXXVIII/219/2021 Rady Gminy
Cisna z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie
ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy
Cisna
Uchwała Nr XXXVII/218/2021 Rady Gminy
Cisna z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia wysokości tej opłaty w
przypadku nieruchomości, na której znajduje
się domek letniskowy, lub innej
nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe
Uchwała Nr XXXVII/217/2021 Rady Gminy
Cisna z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XVI/94/2019 Rady Gminy
Cisna z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie
określenia wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za zagospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz warunków i trybu
składania deklaracji za pomocą środków
komunikacji elektronicznej
Uchwała Nr XXXVII/216/2021 Rady Gminy
Cisna z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych
Uchwała Nr XXXVII/215/2021 Rady Gminy
Cisna z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na terenie gminy
Uchwała Nr XXXVII/214/2021 Rady Gminy
Cisna z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie
likwidacji Szkolnego Schroniska
Młodzieżowego w Kalnicy
Uchwała Nr XXXVI/213/2021 Rady Gminy
Cisna z dnia 19 pażdziernika 2021r. w
sprawie przekazania skargi do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Rzeszowie
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22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Uchwała Nr XXXVI/212/2021 Rady Gminy
Cisna z dnia 19 pazdziernika 2021 r w
sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
Uchwała Nr XXXVI/211/2021 Rady Gminy
Cisna z dnia 19 października 2021 r. w
sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego
Uchwała Nr XXXVI/210/2021 Rady Gminy
Cisna z dnia 19 pażdziernika w sprawie
wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu
wydzierżawienia nieruchomości
Uchwała Nr XXXVI/209/2021 Rady Gminy
Cisna z dnia 19 pazdziernika2021 r w
sprawie wystąpienia do Wojewody
Podkarpackiego z wnioskiem o przekazanie
nieruchomości na rzecz mienia komunalnego
Uchwała Nr XXXV/208/2021 Rady Gminy
Cisna z dnia 28 września 2021 r. ws. zmiany
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Cisna na lata 2021-2030;
Uchwała Nr XXXV/207/2021 Rady Gminy
Cisna z dnia 28 września 2021 r. ws.
wprowadzenia zmian w budżecie gminy w
2021 r.
Uchwała Nr XXXV/206/2021 Rady Gminy
Cisna z dnia 28 września 2021 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Leskiego
Uchwała Nr Nr XXXIV/205/2021 Rady Gminy
Cisna z dnia 18 sierpnia 2021 r. ws.
rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Cisnej
Uchwała Nr XXXIV/204/2021 Rady Gminy
Cisna z dnia 18 sierpnia 2021 r. ws. przyjęcia
Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Cisnej na lata 2021-2025
Uchwała Nr XXXIV/203/2021 Rady Gminy
Cisna z dnia 18 sierpnia 2021 r. ws.
uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy
Cisna
Uchwała Nr XXXIV/202/2021 Rady Gminy
Cisna z dnia 18 sierpnia 2021 r. ws. przyjęcia
Statutu Bieszczadzkiego Związku
Komunikacyjnego
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33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

Uchwała Nr XXXIV/201/2021 Rady Gminy
Cisna z dnia 18 sierpnia 2021 r. ws.
utworzenia Bieszczadzkiego Związku
Komunikacyjnego
Uchwała Nr XXXIII/200/2021 Rady Gminy
Cisna z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie
rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Cisnej
Uchwała Nr XXXIII/199/2021 Rady Gminy
Cisna z dnia 30 lipca 2021 r. ws. określenia
średniej ceny paliwa w Gminie Cisna w roku
szkolnym 2021_2022
Uchwała Nr XXXIII/198/2021 RG Cisna z
dnia 30 lipca 2021 r. ws. w sprawie przyjęcia
„Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe dla
Gminy Cisna
Uchwała Nr XXXIII/197/2021 Rady Gminy w
Cisnej z dnia 30 lipca 2021 r. ws.
wprowadzenia zmian w budżecie gminy w
2021 roku
Uchwała Nr XXXII/196/2021 Rady Gminy
Cisna z dnia 28 czerwca 2021 r. ws.
okreslenia wzoru wniosku o przyznanie
dodatku mieszkaniowego oraz wzoru
deklaracji
Uchwała Nr XXXII/195/2021 Rady Gminy
Cisna z dnia 28 czerwca 2021 r. ws.
okreslenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku
energetycznego
Uchwała Nr XXXII/194/2021 Rady Gminy
Cisna z dnia 28 czerwca 2021 r. ws.
wprowadzenia zmian w budżecie gminy w
2021 r.
Uchwała Nr XXXII/193/2021 Rady Gminy
Cisna z dnia 28 czerwca 2021 r. ws.
udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z
tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.dcox
Uchwała Nr XXXII/192/2021 r. Rady Gminy
Cisna z dnia 28 czerwca 2021 r. ws.
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za
2020 rok.docx
Uchwała Nr XXXII/191/2021 Rady Gminy
Cisna z dnia 28 czerwca 2021 r. ws.
udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania
Uchwała Nr XXXI/190/2021 Rady Gminy w
Cisnej z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie gminy w
2021 roku
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Uchwała Nr XXXI/189/2021 Rady Gminy w
Cisnej z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie
pomocy finansowej w formie dotacji celowej
dla Województwa Podkarpackiego
Uchwała Nr XXXI/188/2021 Rady Gminy
Cisna z dnia 28 maja 2021 r. zmieniająca
Uchwałę Nr XXVIII/168/2021 Rady Gminy
Cisna z dnia 15 stycznia 2021 r. ws. wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej
opłaty oraz zwolnienia z części opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
właścicieli nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
kompostującymi bioodpady stanowiące
odpady komunalne na terenie Gminy Cisna
Uchwała Nr XXXI/187/2021 Rady Gminy
Cisna z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Cisna
Uchwała Nr XXXI/185/2021 Rady Gminy
Cisna z dnia 28 maj 2021 r. ws. wyrażenia
zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze
bezprzetargowej;
Uchwała Nr XXXI/184/2021 Rady Gminy
Cisna z dnia 28 maj 2021 r. ws. wyrażenia
zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze
bezprzetargowej
Uchwała Nr XXX/183/2021 Rady Gminy
Cisna z dnia 15 kwietnia 2021 r. ws.
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
w drodze bezprzetargowej
Uchwała Nr XXX/182/2021 Rady Gminy
Cisna z dnia 15 kwietnia 2020 r. ws.
wprowadzenie zmian w budżecie gminy w
2021 r
Uchwała Nr XXX/181/2021 Rady Gminy
Cisna z dnia 15 kwietnia 2021 r. ws.
zwolnienia z podatku od nieruchomości
wskazanych grup przedsiębiorców, których
płynność finansowa uległa pogorszeniu w
związku z ponoszeniem
Uchwała Nr XXX/180/2021 Rady Gminy
Cisna z dnia 15 kwietnia 2021 r. ws.
zwolnienia z opłaty za korzystanie z
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
należnej w roku 2021
Uchwała Nr XXIX/179/2021 Rady Gminy w
Cisnej z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie gminy w
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Uchwała Nr XXIX/178/2021 Rady Gminy
Cisna z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy
Cisna na rok 2021
Uchwała Nr XXIX/177/2021 Rady Gminy
Cisna z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie
wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez
Gminę Cisna od Projekty Deweloperskie
HOSSANOVA Spółka z o.o. Sp.k. prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości
gruntowej
Uchwała Nr XXIX/176/2021 Rady Gminy
Cisna z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie
uchwalenia planów pracy Rady Gminy,
Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Budżetu i
Finansów, Komisji ds. Rolnictwa, Leśnictwa,
Ochrony Środowiska i Handlu, Komisji ds.
Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i
Kultury oraz Komisji ds. Turystyki i Sportu
Uchwała Nr XXIX/175/2021 Rady Gminy
Cisna z dnia 26 luty 2021 r. w sprawie
przyjęcia Programu współpracy Gminy Cisna
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2021 r.
Uchwała Nr XXIX/174/2021 Rady Gminy
Cisna z dnia 26 luty 2021 r. w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok
2021
Uchwała Nr XXIX/173/2021 Rady Gminy
Cisna z dnia 26 luty 2021 r. w sprawie
zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska
Młodzieżowego w Kalnicy
Uchwała Nr XXIX/172/2021 Rady Gminy
Cisna z dnia 26 luty 2021 r. ws. ustalenia
wysokości opłat za korzystanie z miejsc
noclegowych w Szkolnym Schronisku
Młodzieżowym w Wetlinie
Uchwała nr XXIX/171/2021 Rady Gminy
Cisna z dnia 26 luty 2021 r w sprawie
ustalenia wysokości opłat za korzystanie z
miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku
Młodzieżowym w Kalnicy
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Uchwała Nr XXVIII/170/2021 Rady Gminy
Cisna z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Cisna.
Uchwała Nr XXVIII/169/2021 Rady Gminy
Cisna z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie
zmiany Uchwały Nr III/15/2018 Rady Gminy
Cisna z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie
określenia wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz warunków i trybu
składania deklaracji za pomocą środków
komunikacji elektronicznej
Uchwała Nr XXVIII/168/2021 Rady Gminy
Cisna z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienie z
części opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi, kompostującymi bioodpady
stanowiące odpady komunalne w
kompostowniku przydomowym na terenie
Gminy Cisna
Uchwała Nr XXVIII/167/2021 Rady Gminy
Cisna z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowanie tych odpadów, w zamian
za uiszczoną przez wściela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
Uchwała Nr XXVIII/166/2021 Rady Gminy
Cisna z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie
uchwalenia Zmiany Nr 1/2019 Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego
„Cisna 1/2004”, w Gminie Cisna
Uchwała Nr XXVIII/165/2021 Rady Gminy
Cisna z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie
uchwalenia Zmiany Nr 1/2018 Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego
„Wetlina 1/2005”, w Gminie Cisna;
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