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WSTĘP 
 

Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28a ustawy o samorządzie 

gminnym. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy za rok 2020. 

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 ginami 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. 

Gminę zamieszkuje 1.849 osób, 921 kobiet i 929 mężczyzn. 

Gęstość zaludnienia 6 osób/km2. 

 

Dane ewidencji ludności pokazują, że najwięcej jest osób w wieku produkcyjnym od 21 do 40 

lat oraz od 41 do 60 lat. 

W roku 2020 wystąpiły następujące zmiany w liczbie mieszkańców: 

 liczba zgonów 15, 

 liczba urodzeń 11, 

 liczba zameldowań 63 

 liczna wymeldowań 66 
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BUDŻET GMINY 

Podstawą gospodarki finansowej gminy jest budżet gminy. Budżet gminy jest rocznym 

planem dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów jednostki. Rada Gminy uchwaliła 

budżet na rok 2020 Uchwałą Nr XVII/98/2019. 

BILANS DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDZETOWYCH 

Bilans dochodów i wydatków budżetowych ilustruje poniższe zestawienie: 

 dochody bieżące 12.334.614 

 dochody majątkowe 1.852.453 

 wydatki bieżące 11.707.395 

 wydatki majątkowe 1.937.457 

 nadwyżka budżetowa 542.215 

Zadłużenie gminy na koniec 2020 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 4.631.851 zł. 

Wymagalne zobowiązania na 31.12.2020 r. nie występują. 

DOCHODY 

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. 

W roku 2020 dochody własne gminy kształtowały się następująco: 

 dochody własne majątkowe 1.852,453 zł 

 dochody własne bieżące 12.334.614 zł 

Udział Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 

 podatek od osób prawnych 10.298 zł 

 podatek od osób fizycznych 1.340.051 zł. 
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SUBWENCJE 

Rodzaj subwencji 2020 r. 

Subwencja wyrównawcza 562.378,00 zł 

Subwencja oświatowa 1.612.531,00 zł 

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. 

Wpływy z podatków i opłat lokalnych: 

1. podatek od nieruchomości: 

 od osób fizycznych 967.317 zł 

 od osób prawnych 968.411 zł 

2. Podatek rolny: 

 od osób fizycznych 32.352 zł 

 od osób prawnych 1.834 zł 

3. Podatek leśny: 

 od osób fizycznych 5.046 zł 

 od osób prawnych 890.045 zł 

4. Podatek od środków transportu: 21.180 zł 

5. Podatek od spadków i darowizn: 2.175 zł 

6. Opłata targowa: 6.896 zł 

7. Opłata miejscowa: 332.226 zł 

8. Podatek od czynności cywilnoprawnych: 552.017 zł 

Analizując dane  można stwierdzić, że najwyższe wpływy z podatków lokalnych osiągane 

są z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych. W roku 2020 budżet 

gminy osiągnął wysoki wpływ z opłaty miejscowej – kwota wpływu o 76.702 zł wyższa niż 

w roku 2019.. 
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DOTACJE I ŚRODKI POZABUDŻETOWE w 2020 roku 
 

W 2020 roku Gmina Cisna prowadziła następujące projekty dofinansowane ze środków 

Unii Europejskiej:” 

 „Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” RPO WP  

 RPO WP „Zakup pojazdu specjalnego ochrony przeciw pożarowej dla jednostki OSP w 

Cisnej” 

 RPO WP „Budowa infrastruktury przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych w 

gminie Cisna” 

 PROW „Poprawa estetyki Gminy Cisna poprzez urządzenie miejsc rekreacyjno-

wypoczynkowych” 

 Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+ EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa 

 Fundusz Inwestycji Lokalnych 500.000 zł na modernizację ujęcia wody w Smereku – 

realizacja 2021 r. 

Realizacja polityk, programów, strategii. 

W gminie obowiązywały następujące dokumenty strategiczne: 

 Strategia rozwoju gminy Cisna – ostatni rok obowiązywania 

 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 na lata 2016-2020 

 Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 

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) 
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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 naszej gminy. Zajęcia obejmują aktywność w zakresie: sztuk 

plastycznych, sportu, baletu, teatru, działań o charakterze rękodzielnictwa, muzyki czy zajęcia 

językowe. 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 prelekcje, spektakle, wernisaże, wystawy, spotkania, warsztaty itd. Wydarzenia 

organizowane w Gminnym Centrum Kultury i Ekologii są cykliczne bądź mają charakter 

jednorazowy. 

Rok 2020 był dla Gminnego Centrum Kultury i Ekologii jak i dla innych tego typu 

placówek rokiem bardzo trudnym z racji pandemii COVID-19. Niejednokrotnie rozwój 

pandemii powodował zmiany planów. Podczas początkowego okresu pandemii GCKiE było 

zamknięte, jeden z pracowników pełnił dyżur telefoniczny w Informacji Turystycznej, pozostali 

pracownicy wybierali zaległe urlopy oraz brali opiekę nad dziećmi. Ponadto w tym okresie 

zostały przygotowane  projekty 10  tablic informacyjnych. Pracownicy prowadzili również 

pracę terenową celem zapoznania się z bazą noclegową gminy. Kiedy nastąpiło poluzowanie 

obostrzeń związanych z COVID stopniowo otwierały się dla klientów jednostki - najpierw 

Biblioteka, w następnym etapie Informację Turystyczną. Niestety okres pandemii wpłynął na 

mniejszą ilość wydarzeń oraz na odwoływanie stałych zajęć.  

W roku 2020 wspólnie z  Panem Markiem  Pantułą – Honorowym Członkiem 

Towarzystwa Kultury Polskiej ”Jasna Góra” w Naddniestrzu i Prezesem Fundacji Humana 

Mundi oraz TVP Rzeszów GCKiE zorganizowało imprezę plenerową „Spotkania artystyczne”. 

Celem imprezy była  akcja Humanitarna „Cisna Rodakom w Naddniestrzu” skierowana 

do Polaków mieszkających w Mołdawskiej Republice Naddniestrzańskiej, państwie 

autonomicznym, nieuznawanym przez wspólnotę międzynarodową i najuboższym w całej 

Europie. Zebrane środki finansowe  przeznaczone na żywność, lekarstwa i środki higieny 

osobistej dla dzieci i dorosłych. Podczas imprezy odbyły się liczne koncerty: Piotr Rogala, 

Harmoniusz, Rodzin Myszkalów i inne. Ponadto można było podziwiać wystawę prac 

bieszczadzkich artystów oraz wziąć udział w licytacji prac artystów z całej Polski na rzecz akcji. 

Kolejnym punktem programu była symultana szachowa Huberta Janzera oraz Street Art o 
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Edwardzie Stachurze Jerzego Jankowskiego. W czasie „Spotkań artystycznych można było 

zakupić potrawy regionalne od Koła Gospodyń wiejskich.  

Ogromną popularnością w roku 2020 cieszyły się prowadzone przez pracowników 

zajęcia plastyczne. Wobec czego zwiększono liczbę zajęć do dwóch w tygodniu z podziałem na 

dwie grupy: starszą i młodszą. Podczas zajęć wykorzystywane były różnego rodzaju techniki 

plastyczne w celu obudzenia u dzieci kreatywności. 

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. 

GCKiE posiada bogatą i różnorodną ofertę kulturalno-sportową odpowiadającą 

potrzebom szerokiej grupy mieszkańców gminy Cisna.  

GCKiE zaangażowany jest w przedsięwzięcia kulturalne tworzone we współpracy 

z  innymi podmiotami (Urząd Gminy Cisna, szkoła, Nadleśnictwo Cisna, GOPS, LGD Nasze 

Bieszczady, stowarzyszenia działające na terenie naszej gminy i inne ośrodki kultury oraz 

sołectwa ). 

Wydarzenia  

 Organizacja wspólnie z Hipisówką 28 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 

opieka nad wolontariuszami – 12 stycznia 2020 r. 

 Organizacja zajęć feryjnych dla dzieci, podczas których odbyły się warsztaty: 

garncarskie, muzyczne (zabawy rytmiczne), kulinarne-pieczenie ciasteczek oraz inne 

 Pomoc przy organizacji Maratonu Zimowego -16 stycznia 2020 r. 

 Wernisaż wystawy malarstwa Sebastiana Brożyny - „Pejzażysko” – 8 lutego 2020r. 

 Koncert - Miguel Moon „Spacer z księżycem” 8 lutego 2020r. 

 Koncert zespołu ludowego Łopienka dla Klubu Seniora 

 Dzień Babci i Dziadka –koncert uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia 

 Pomoc przy Dobrosąsiedzkim Dniu Kobiet- 22lutego 2020r. 

 Konkurs online „Piosenka dla Mamy i Taty” maj-czerwiec 

 Udział w projekcie „Jadę w Bieszczady Zmień Termin Nie Odwołuj”-kwiecień 

Pomoc przy organizacji Biegu Rzeźnika -czerwiec 

 Spektakl plenerowy „Ballada o Wołyniu”, reż. T.Żak-11 lipca 2020r. 

 Spotkania artystyczne-humanitarna impreza plenerowa na rzecz Rodaków z 

Naddniestrza -  18 lipca 2020 r.  
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Podczas spotkań odbyły się liczne koncerty: Piotr Rogala, Harmoniusz, Mateusz 

Pieniążek, Street art Jerzego Jankowskiego o Edwardzie Stachurze Symultana szachowa 

Roberta Janzera, koncert pieśni patriotycznych Jacka Kadisa oraz inne atrakcje. Jak również  

 Pomoc przy 11 Festiwalu Rozsypaniec - 13-16 sierpnia 

 Pomoc przy Festiwalu Natchnieni Bieszczadem - 21-22 sierpnia 

 Pomoc przy jesiennym Maratonie Bieszczadzkim- 9-10 października 

 Konkurs plastyczny „Polska Niepodległa” pod honorowym patronatem Wójta Gminy 

Cisna;  

 Współorganizacja z Fundacją Tylko Bieszczady obchodów Święta Odzyskania 

Niepodległosci -7 listopada 

 Konkurs fotograficzny „Listopadowa Zaduma” współorganizowany z LGD  Nasze 

Bieszczady – listopad/grudzień 

 - Konkurs plastyczny „Święty Mikołaj oczami dziecka”-grudzień 

W ramach uroczystości w GCKiE odbył się  

PROJEKTY 

Gminne Centrum Kultury i Ekologii w 2020 r. otrzymało fundusze na realizację czterech 

projektów . Z czego dwa projekty realizowane są na przełomie roku 2020/2021. 

 ”Warsztaty rękodzieła powrotem do tradycji”-cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży 

z tworzenia krywulek oraz filcowanie na mokro – łącznie 42 godziny warsztatów, 

dofinansowanie 5000 zł. 

 ”Zakup sprzętu na potrzeby unowocześnienia GCKiE” -zakup sprzętu nagłaśniającego i 

oświetleniowego dotacja w kwocie 20000 zł. 

Projekt pn.:” Poprawa funkcjonowania Gminnego Centrum Kultury i  Ekologii w Cisnej 

poprzez wyposażenie w innowacyjne narzędzia służące ulepszeniu obsługi ruchu 

turystycznego” kwota 19984,85 zł. - zakupiono 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 będzie wykorzystywany do 

promowania gminy podczas targów turystycznych oraz imprez okolicznościowych. Ponadto 

w  ramach projektu zakupiony został telebim, który został zamontowany na ścianie głównej 

budynku. Wyświetlane będą na nim atrakcje turystyczne gminy i porady dla turystów. 

Projekt p.t. „Rozwój zaplecza kulturalnego poprzez doposażenie Gminnego Centrum 

Kultury i Ekologii w Cisnej „ w ramach którego zakupiono za kwotę 9928,60 zł stoły będące 
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wyposażeniem jednej z sal oraz stoły i krzesła cateringowe, które będą służyć podczas imprez 

plenerowych. 

Organizacja zajęć feryjnych dla dzieci  

Zajęcia przeprowadzone przez pracowników GCKiE: 

 zajęcia kulinarne (pieczenie ciasteczek); 

 teatrzyk Kamishibai; 

Zajęcia prowadzone przez animatorów, płatne z projektu: 

 warsztaty garncarskie; 

 warsztaty tworzenia ozdób z koralików; 

 warsztaty tworzenie biżuterii metodą krywulek; 

 warsztaty filcowania na mokro; 

Zajęcia prowadzone przez animatorów, płatne z gminę: 

 warsztaty „Dom z duszą” opowieści z domowego kuferka, warsztaty sztuki 

opowiadania; 

Zajęcia prowadzone przez animatorów, bezpłatnie zorganizowane dla GCKiE: 

 warsztaty rytmiczne w formie zabawy. 

ZAJĘCIA BEZPŁATNE w GCKiE  

 zajęcia plastyczne dla dzieci; 

 język angielski na wesoło dla dzieci; 

 joga; 

 kółko malarskie dla dorosłych; 

 warsztaty rękodzieła; 

 zajęcia feryjne dla dzieci; 

ZAJĘCIA PŁATNE 

 język angielski; 

 zajęcia muzyczne: nauka gry na  gitarze ,pianinie, skrzypcach, wiolonczeli, saksofonie 

rytmika i umuzykalnianie; 

 aerobik dla dorosłych; 

 balet; 

GRUPY DZIAŁAJĄCE PRZY GCKiE W CISNEJ 

 Zespół ludowy Łopienka 

 Grupa Baletowa Solinki 
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 Chór Alter Ego 

 Koło Gospodyń Wiejskich  

 Szkoła Muzyczna I stopnia 

 Klub Seniora 

 Grupa dorosłych muzyków  

 Meeting AA 

Gminne Centrum Kultury i Ekologii  wspiera i promuje wszystkie inicjatywy kulturalne 

i  sportowe, które organizowane są przez stowarzyszenia działające na terenie naszej 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 jest placówką nowoczesną, prowadzi stronę internetową www.cisna.pl oraz 

fanpge’a na portalu społecznościowym Facebook. Udostępniamy także w grupach 

bieszczadzkich (Faceebook) treści promocyjne w celu dotarcia do szerokiej  grupy odbiorców.  

BIBLIOTEKA 

Stan i struktura biblioteki publicznej, status formalno – prawny: 

Na terenie gminy Cisna działa jedna biblioteka publiczna, która od 1 stycznia 2000 roku 

wchodzi w skład Gminnego Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej. Na podstawie znowelizowanej 

Uchwały Rady Gminy w Cisnej Nr XLV/271/2006 z dnia 29 września 2006 roku w sprawie zmian 

w Statucie Gminnego Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej, Gminna Biblioteka Publiczna wchodząca 

w skład Gminnego Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej jest Instytucją Kultury wpisaną do Gminnego 

Rejestru Kultury pod pozycją nr 1. 

Zbiory biblioteczne w tym zakup i dobór nowości wydawniczych: 

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2020 roku wynosi 11901 woluminy:  

 literatura piękna dla dorosłych 4995 oraz dla dzieci 3338, 

  literatura niebeletrystyczna 3568.  

W ciągu roku zgromadzono i opracowano łącznie 417 woluminów. W tym 195 

woluminów oraz 6 audiobooków zakupiono ze środków budżetowych. Z darów pozyskano 

zbiory w ilości 222 woluminy. Zaprenumerowano 7 tytułów czasopism. Łącznie zubytkowano 

380 woluminów. 
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Biblioteka corocznie wiele uwagi poświęca gromadzeniu nowości wydawniczych 

z  zakresu literatury pięknej oraz popularnonaukowej dla dzieci i dorosłych. 

W miarę możliwości finansowych gromadzimy również audiobooki dla dzieci 

i  dorosłych. Gromadzenie księgozbioru drogą zakupu odbywa się w oparciu o najkorzystniejsze 

oferty cenowe. Wartość zakupionych książek ze środków organizatora wyniosła w 2020 roku 

5000 zł. 

 

Statystyki za 2020 r.: 

Stan czytelnictwa: 

1. Liczba czytelników. 

W ramach obsługi czytelniczej zarejestrowano łącznie 209 użytkowników, w tym uczące 

się 72, pracujące 68 , pozostałe 38. Czytelnicy aktywnie wypożyczający 178. Liczba odwiedzin 

w wypożyczalni za 2020 rok wyniosła 1181 osoby, z udostępnień prezencyjnych do 12 marca 

skorzystało 557 osób. Ogółem odwiedziny w bibliotece wyniosły 1738 osób.  

2. Wypożyczenia księgozbioru: 

W ciągu roku wypożyczono na zewnątrz łącznie 2328 woluminów: dla dorosłych 1286, 

dla dzieci 747, pozostałe 295 oraz 67 czasopism. 

Udostępnienia na miejscu (styczeń-marzec): ogółem 232 woluminy oraz 61 czasopism 

nieoprawnych, 83 informacji bibliotecznych, Internet 41 osób.  

Czytelnia zbiorów oraz czytelnia komputerowa nie została otwarta do końca roku. 

Na zakres i dostępność świadczonych usług bibliotecznych bardzo duży wpływ miała trwająca 

pandemia Covid-19.W związku z ogłoszeniem stanu epidemii koronawirusa od 12.03.2020 roku 

biblioteka została zamknięta dla czytelników do odwołania. Po ponownym otwarciu w związku 

z zaleceniami Biblioteki Narodowej biblioteka funkcjonowała z zachowaniem reżimu 

sanitarnego, zabezpieczono wszelkie środki ochrony zgodne z wymogami GIS zarówno dla 

czytelników jak i pracowników biblioteki. Zwiększono aktywność biblioteki w mediach 

społecznościowych i w Internecie. Na bieżąco informowano Użytkowników o nowych zasadach 

korzystania z biblioteki na stronie internetowej GCKiE oraz facebooku biblioteki i ośrodka 

kultury. Pod hasłem #Zostańwdomu i czytaj! informowano i zachęcano do korzystania ze stron 

z darmowym dostępem do e-booków oraz do korzystania z zasobów dostępnych w bibliotece 

cyfrowej POLONA. Na bieżąco informowano czytelników o zakupionych nowościach 

wydawniczych na portalu facebook. Umieszczano i aktualizowano informacje o projekcie Mała 
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Książka-Wielki Człowiek. Podczas całego okresu pandemii realizowano zadania wynikające z 

ustawy o bibliotekach oraz wykonywano zadania statutowe. Pracownik biblioteki w czasie 

zamknięcia dla czytelników przeprowadzał mi.in: selekcję księgozbioru, opracowywał i 

wprowadzał do komputerowej bazy danych MAK+ nowo zakupione oraz darowane woluminy, 

oprawiał zbiory w folię, systematycznie śledził prasę fachową. Na stronie i Facebooku biblioteki 

informowano o możliwości sprawdzenia dostępności, zamawiania, rezerwowania i prolongaty 

książek poprzez katalog on-line biblioteki, podano instruktaż jak korzystać z elektronicznego 

katalogu Mak+. Ograniczono dostęp do zbiorów, książki wydawane były przez bibliotekarza w 

specjalnie przygotowanym punkcie wypożyczeń i zwrotów, wszystko z zachowaniem reżimu 

sanitarnego. Oferowana jest zdalna możliwość rezerwacji i zamówień oraz prolongata książek 

z księgozbioru naszej biblioteki. W ramach projektu „Mała Książka – Wielki Człowiek” 

realizowano pracę z dziećmi najmłodszymi: zapoznano ich z biblioteką, jej zbiorami, zachęcano 

do samodzielnego wyboru książek, informowano o Projekcie przedszkola znajdujące się na 

terenie objętym działaniem Biblioteki. Wykonywano sprawozdania półroczne i roczne z 

działalności  biblioteki, przesyłano raporty z projektu „Mała Książka – Wielki Człowiek” oraz 

roczne wskaźniki efektywności i  dane statystyczne tzw. Analiza Funkcjonowania Bibliotek 

oraz GUS. 

Podsumowując, zaobserwowano znaczny spadek osób odwiedzających bibliotekę. 

Wynikało to z konieczności zamknięcia biblioteki praktycznie z dnia na dzień, co pozbawiło 

nagle naszych użytkowników dostępu do zbiorów i usług biblioteki. 

Biblioteka uczestniczyła we wszystkich działaniach GCKiE do najważniejszych 

należą:  

 Ferie zimowe: Kamishibai - teatrzyk obrazkowy z wykorzystaniem nowo zakupionych 

książek.  

 Spotkanie z książką pt.: „Dom z duszą” - autorskie warsztaty sztuki opowiadania 

prowadząca Joanna Sarnecka.  

 Zajęcia kulinarne dla dzieci - pieczenie ciasteczek.  

 Tydzień bibliotek: Wykonanie plakatu w programie Canva, promującego Tydzień 

Bibliotek.  

 Współorganizacja całorocznych tematycznych zajęć plastycznych dla dzieci styczeń-

marzec oraz październik-listopad.  

 Pomoc w przygotowaniu wystawy on-line prac plastycznych dzieci z konkursu 

plastycznego pt. : „Polska Niepodległa”.  
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 Mikołaj 2020 - konkurs plastyczny dla dzieci pt. :„Święty Mikołaj oczami dziecka” . 

Wystawa stacjonarna oraz wirtualna prezentująca wszystkie prace zgłoszone do 

konkursu.  

 Organizacja oraz przeprowadzenie projektu „Mała Książka – Wielki Człowiek”  dla 

dzieci przedszkolnych. 

 Pozostałe wydarzenia, w których Biblioteka brała udział: 

 Spotkania artystyczne „Cisna rodakom w Naddniestrzu”,  

 Spektakl "Ballada o Wołyniu" w reżyserii T. Żaka przybliżający w poetycki  sposób 

trudne wydarzenia w historii Polski.      

W pomieszczeniu biblioteki na bieżąco aktualizowano tablice informacyjne m.in.: Instrukcja 

korzystania z katalogu on-line dla czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Cisnej. 

Instrukcja udostępniania zbiorów w wypożyczalni podczas pandemii - zasady bezpieczeństwa. 

Projekty: 

Biblioteka zakwalifikowała się do udziału w projekcie „Mała  Książka - Wielki 

Człowiek” na rok 2020. Biblioteka ubiegała się o dofinansowanie w Programie „Kraszewski. 

Komputery dla bibliotek 2020” w celu dofinansowania zakupu sprzętu komputerowego.   
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ILOŚĆ UDZIELONYCH INFORMACJI W OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 

 TELEFONICZNE USTNE E - MAILE 

STYCZEŃ 281 405 468 

LUTY 286 354 489 

MARZEC 179 48 350 

KWIECIEŃ 48 COVID 319 

MAJ 591 29 520 

 
CZERWIEC 

730 591 619 

 
LIPIEC 

1803 5172 770 

 
SIERPIEŃ 

1296 6333 683 

 
WRZESIEŃ 

788 2702 427 

PAŹDZIERNIK 438 1836 593 

LISTOPAD 271 281 671 

GRUDZIEŃ 166 24 353 

RAZM: 30914 6877 17775 6262 
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INFORMACJA TURYSTYCZNA 

Informacja Turystyczna 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.  

WYKAZ UDZIELONYCH INFORMACJI W CIT CISNA W LATACH 2001 - 2020 
WYKAZ UDZIELONYCH INFORMACJI W CIT CISNA 

Rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Razem 

2001 70 69 42 126 193 166 635  696 97 75 63 148 2477 

2002 56 56 50 220 326 158 767 983 380 113 49 116 3274 

2003 71 78 47 168 174 450 124 1650 162 70 61 123 4178 

2004 129 148 70 133 299 306 1135 1387 482 76 60 169 4394 

2005 111 95 69 251 310 224 1835 2390 406 182 136 108 6117 

2006 108 120 103 302 302 400 1679 2749 246 180 133 191 6274 

2007 61 87 74 569 668 336 1845 3888 424 249 76 186 8463 

2008 329 319 389 639 762 543 4286 7444 1524 770 466 755 20824 

2009 927 923 942 1102 1410 1771 5485 8471 1977 1000 652 766 25426  

2010 783 776 864 951 1478 1813 5160 7136  1440 809 713 822 22745 

2011 767 753 875 1409 1450 2011 4743 6695 1730 912 808 878 23031 

2012 942 906 1014 2158 2539 1635 4843 7533 2191 1407 1038 1034 27240 

2013 1157 1135 1033 1936 2736 1510 5824 6691 1736 1353 878 977 26966 

2014 1148 1166 1270 1705 2539 1618 5601 6670 2134 1823 899 778 27351 

2015 1407 1280 1052 1681 1752 2215 5723 6805 2096 1776 723 1005 27515 

2016 1066 1033 1000 1646 2153 2029 7435 9493 2950 1448 826 755 31834 

2017 980 793 1079 1591 1930 2043 7653 9890 3941 2091 858 920 33769 

2018 815 1032 952 1553 1892 2215 7417 8395 4222 3305 960 1072 33830 

2019 1060 1066 1105 1496 1673 1758 6286 7080 4167 2830 752 786 30059 

2020 1154 1129 577 367 1140 1940 7745 8312 3917 2867 1223 543 30914 

 

  Infokiosk zamontowany przy CIT umożliwia 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 16.00 natomiast w soboty od godziny 8.00 

do 16.00.  
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W sezonie letnim ze względu na dużą ilość odwiedzających nas turystów godziny pracy 

w dni powszednie zostały wydłużone 18.  

Nadmienić należy również, że nasz punkt mieści się w Gminnym Centrum Kultury oraz 

Ekologii więc często pracujemy przy współorganizacji imprez zarówno kulturalnych jak i 

sportowych. Do tych wydarzeń zaliczyć należy: 

 Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek;  

 WOŚP; 

 Zimowy Maraton Bieszczadzki; 

 Sesja Łopieńska; 

 Bieg Rzeźnika; 

 Uroczystości związane z 102 rocznicą odzyskania niepodległości; 

 spektakle teatralne; 

 konkursy plastyczne, fotograficzne. 

Bierzemy bezpośredni udział we wszystkich  wydarzeniach kulturalno -  sportowych na terenie 

naszej gminy. W związku z panującą pandemią i licznymi obostrzeniami ilość organizowanych 

wydarzeń została ograniczona do minimum.  W bieżącym roku współpracowaliśmy w celach 

promocyjnych z następującymi mediami: 

 Radio Rzeszów 

 TVP Rzeszów 

 Radio Biwak 

 TV Isanok 

 gazeta Korso Sanok 

Promujemy nasz region na:www.cisna.pl  (77 865 wejścia w roku 2020) fanpege’u Cisna 

Centrum Kultury oraz Cisna Informacja Turystyczna Współpracujemy z następującymi 

portalami oraz ich profilami na Facebooku: 

 www.bieszczady.pl  

 www.bieszczady.net.pl  

 www.sanok24.pl 

 www.esanok.pl 

 www.mojebieszczady.pl  

 www.naszebieszczady.eu  

 www.wetlina.org 

 www.grupabieszczady.pl   



 

18 
 

Współpracujemy z Centrami Informacji Turystycznej w powiecie leskim, sanockim oraz 

bieszczadzkim oraz z  przewodnikami górskimi, biurem podróży Grupa EKO –KARPATY, 

PAWUK, BIESZCZADER, DZIKIE BIESZCZADY, Podkarpacką Regionalną Organizacją 

Turystyczną w Rzeszowie. Weryfikujemy na bieżąco informacje o Gminie Cisna dla 

wydawnictw przewodników bieszczadzkich takich jak: 

 Rewasz 

 Agencja WIT 

 Compass 

W 2020 roku otrzymaliśmy nieodpłatnie z Urzędu Marszałkowskiego 200 szt. 

materiałów promocyjnych „Podkarpackie” w trzech językach. Podkarpacka Organizacja 

Turystyczna w Rzeszowie przekazała nam nieodpłatnie w ramach projektu i współpracy foldery 

(w j. polskim i angielskim). Wznowiliśmy wydanie folderu „Aktywny Wypoczynek” 

opracowanego przez nas w roku 2019. Zostały opracowane i wydane mapki poglądowe 

„Bieszczady Gmina Cisna i okolice” oraz „Mapa poglądowa Szlaków Pieszych”. Wszystkie 

wydawnictwa zostały sfinansowanego z reklam umieszczonych na stronie www.cisna.pl. 

Natomiast z środków pozyskanych z projektu przez Dyrektora GCKiE zostało zakupione 

stoisko wystawiennicze i telebim (zamontowany na budynku GCKiE) do prezentacji atrakcji 

jak i informacji o bieżących wydarzeniach na terenie Gminy Cisna. W okresie wiosennym 

zostało przygotowanych 10 tablic informacyjnych, które umieszczone zostały w każdej 

miejscowości na terenie Gminy Cisna. Tablice zawierają mapę miejscowości z zaznaczonymi 

obiektami noclegowymi oraz wykazem i opisem atrakcji turystycznych. Przedsięwzięcie zostało 

sfinansowane z projektu realizowanego przez Urząd Gminy Cisna.  Po rekonesansie w terenie i 

wstępnych ustaleniach z Nadleśnictwem Cisna trwają przygotowania do utworzenia przez 

GCKiE oraz CIT  w Cisnej w 2021 r. ścieżki spacerowej wiodącej spod Honu. 
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OŚWIATA 

Gmina Cisna w roku 2020 była organem prowadzącym dla następujących jednostek 

oświatowych: 

 Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry w Cisnej z dwoma oddziałami 

przedszkolnymi 

 Punkt Przedszkolny w Wetlinie 

 Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Kalnicy 

 Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Wetlinie 

Liczba uczniów – 121 szk + 71 op = 192 

Liczba oddziałów – 11 

Lp. Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba uczniów 
1. SP Cisna 10 121 szk + 49 op 
2. PP Wetlina 1 22 
3. SSM w Wetlinie - - 
4. SSM w Kalnicy - - 

Zatrudnienie w placówkach w roku szkolnym 2019/2020 

Pełnozatrudnieni liczba Stopień awansu Niepełnozatrudnieni liczba 
0 Stażysta 1 
0 Kontraktowy 1 
4 Mianowany 1 
15 Dyplomowany 4 

 

Wyniki egzaminów ósmoklasistów: 

gmina: j. polski 60,68% (stanin 6), matematyka 41,9% (stanin 5), j. angielski 52,56% (stanin5) 

Projekty edukacyjne w szkole: 

1 Badacze Pogranicza Wilczych Gór – program edukacyjno – ekologiczny (warsztaty, 
wycieczki terenowe, działania ekologiczne, szkolenia dla nauczycieli; 

2. OSE – ogólnopolska sieć edukacyjna – szybki Internet dla szkoły; 

3. „Razem odkryjmy świat programowania- szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu 
krośnieńskiego”- szkolenia dla nauczycieli i zajęcia dla uczniów klas I-III; 

4. SKS 2019 – zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów klas IV-VIII; 

5. „5 porcji zdrowia w szkole” – program edukacji żywieniowej; 

6. Nauka prawidłowej segregacji odpadów. 
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FINANSOWNIE ZADAŃ OŚWIATOWYCH 

Rodzaj zdania Subwencja Dotacje i dochody Wydatki Uwagi 
Szkoła podstawowa 1.404.223 9.828 1.874.349  
Oddziały przedszkolne 
w Cisnej 

- 41.938 373.875  

Punkt Przedszkolny w 
Wetlinie 

- 25.942 220.286  

Zakup podręczników - 12.664 12.664 Zadanie w 
całości 
finansowane z 
dotacji 

Stołówka - 54.576 264.180  
Zdalna Szkoła i Zdalna 
Szkoła  

- 79.643 79.643 Zadanie w 
całości 
finansowane z 
grantu 

Pomoc materialna dla 
uczniów 

- 15.571 23.424 Dotacja 80%, 
środki własne 
gminy 20% 

Szkolne Schroniska 
Młodzieżowe 

208.308 190.177 381.516  

CUW - - 200.572 Zadane własne 
gminy 

Dowożenie uczniów - - 112.933 Zadanie 
własne gminy 

 1.612.531 430.339 3.543.442  

OCHRONA ZDROWIA 

Na terenie gminy funkcjonuje Ośrodek Zdrowia zarządzany przez SP ZOZ Lesko. 

W roku 2020 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. 

 Organizacja bezpłatnych badań profilaktycznych – mammografia i cytologia dla 

mieszkanek gminy Cisna. 
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W roku 2020 - 50 podmiotów posiadało zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Z  tytułu opłat za udzielone zezwolenia gmina uzyskała 179.112 zł, które wydatkowano na 

realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Narkomanii. Wyjątkowo w związku z pandemią ze środków programu udzielono wsparcia 

finansowego służbie zdrowia – szpitalowi w Brzozowie, Szpitalowi w Sanoku, Szpitalowi 

w  Lesku – łącznie 95.000 zł. Mimo zagrożenia epidemicznego przez cały czas mieszkańcy 

gminy mogli korzystać w razie potrzeby z bezpośredniej opieki lekarza i pielęgniarki w Ośrodku 

Zdrowia w Cisnej. 

Do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wpłynęło 10 zgłoszeń 

przypadków nadużywania alkoholu. 1 osób skierowano na badania w celu objęcia 

przymusowym leczeniem. 

W roku 2020 nie odebrano żadnego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

W gminie przez cały 2020 r. funkcjonował punkt apteczny w Cisnej. 

POMOC SPOŁECZNA I RODZINA 

 Dochody Wydatki 

Pomoc społeczna 279.687 578.385 

Rodzina 2.265.948 2.265.251 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa. Jej celem jest umożliwienie 

osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie 

pokonać wykorzystują własne uprawnienie, zasoby i możliwości. 

W 2020 roku 83 osobom przyznano świadczenia w następujących formach: 

 zasiłek stały – 23 osoby – 123.358 zł 

 zasiłek okresowy – 12 osób – 13.670 zł 

 zasiłek celowy na żywność, leki, opał – 37 osób – 37.227 zł 

 zasiłek celowy – 17 rodzin – 6.800 zł 

 zasiłek celowy specjalny – 3 rodziny – 1.500 zł 

 schronienie – 4 osoby – 48.006 zł 

 dożywianie dzieci – 24 osoby – 4.053 zł 

 DPS-y – 4 osoby – 110.782 zł 

 sprawienie pogrzebu – 2.760 zł 

 dodatki mieszkaniowe – 1 osoba – 136,60 zł 



 

22 
 

Rodzina: 

 świadczenia rodzinne – 1885 świadczeń na kwotę 547.189 zł dla 77 rodzin 

 świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 118 świadczeń na kwotę 44.850 zł 

 ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały - 19 osób kwota 10.181 zł 

 500+ - 198 rodzin zasiłki na kwotę 1.482.285,96 zł 

 Dobry start 300+ - 179 świadczeń na kwotę 55.490 zł 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE – ochrona przeciwpożarowa 
 

WYKAZ WAŻNIEJSZEGO SPRZĘTU JEDNOSTEK OSP 
Z TERENU GMINY CISNA 

 
 OSP  CISNA 
 
Lp. 
         

          Rodzaj   sprzętu                                                  
 

         Rok produkcji        

1.  Średni Samochód pożarniczy  4x4  VOLVO FLD3C                  2020 
2.  Samochód lekki pożarniczy 4x4  FUSO CANTER                2020 

3.  Motopompa PO5                1980 
4.  Motopompa M8                1982 
5.  Pompa Szlamowa WT 30 x                2004 
6.  Pilarka do drewna STHIL MS 290                2004 
7.  Agregat prądotwórczy GEKO 2400E                2005 
8.  Aparat powietrzny AERIS                2005 
9.  Pompa pływająca NIAGARA                2006 
10.  Pilarka do betonu i stali STHIL TS 400                2006  
11.  Deska ortopedyczna                2008 
12.  Radiotelefon CP 160 32/5W  2szt                2009 
13.  Radiotelefon GM 360 255k/2510                2009 
14.  Drabina DNW 3080                2009 
15.  Pilarka STHIL                2010 
16.  Pompa szlamowa GX 240                2011 
17.  Aparat powietrzny AERIS                2012 
18.  Zestaw ratownictwa medycznego PSP R1                2013 
19.  Zestaw ratownictwa chemicznego ADR                2014 
20.  Detektor wielogazowy TETRA 3                2015 
21.  Radiotelefon Motorola 2 szt.                2005 
22.  Zestaw ratowniczy hydrauliczny LUKAS                2005 
23.  Defibrylator PHILIPS                2018 
24.  Torba sanitarna + zestaw ratunkowy                2018 
25.  Deska ratownicza ( duża + mała )                2018 

  
Ilość strażaków - 22 druhów 
Ilość wyjazdów do zdarzeń: 40 
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WYKAZ WAŻNIEJSZEGO SPRZĘTU JEDNOSTEK OSP 
Z TERENU GMINY CISNA 

 
 
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             2005-2006 

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     25 druhów 
Ilość wyjazdów  do zdarzeń 27 
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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 24.286 zł 

 

MIENIE KOMUNALNE – zmiany w roku 2020 

Od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego w wyniku: 

 sprzedaży  ubyło gruntów na łączną powierzchnię 0,3699 ha, 

 darowizny przybyło 0,0140 ha, 

 komunalizacji przybyło 0,2334 ha 

 

Dane o uzyskanych dochodach 

 

1.Dochody uzyskane z dzierżawy       11 470,80 zł 

2.Dochody uzyskane z użytkowania wieczystego               24 431,86 zł 

3.Dochody uzyskane z trwałego zarządu               6,71 zł 

4.Dochody uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego               196 211,03 zł  

 

 

GOSPODARKA KOMUNALNA – ODPADY KOMUNALNE 

Do 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020r. Gmina Cisna na realizacje zadań 

związanych z gospodarka odpadami komunalnymi wydała 1 134 765,00 zł, natomiast dochody 

uzyskane z wpłat od właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami wynoszą  

739 278,61 zł. Zaległości z tytułu wpłat to kwota 29 815,87 zł . 
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Ilość odebranych i zebranych odpadów z Gminy Cisna w 2020 roku. 

Rok 
2020 

Odpad
y 

zmiesza
ne 

20 03 
01 

Odpady 
Segregowane 

Wielkogabaryt
owe 

20 03 07 

Użyte 
opony 

 
Zmiesza

ne 
odpady z 
budowy, 
remontó

w i 
demonta
żu inne 

niż 
wymieni

one 
w 17 09 

01, 17 09 
02 i 17 09 

03 
17 09 04 

 
Urządzenia elektryczne i 

elektroniczne 

Tworzy
wa 

sztuczn
e i 

metale  
15 01 02 

Szkło  
15 01 

07 

Makulat
ura 

15 01 01 

16 01 
03 

Bioodpa
dy 

20 01 08 

Urządze
nia 

zawieraj
ące freon 
20 01 23* 

Urządzeni
a 

elektryczn
e i 

elektronic
zne 

20 01 35* 

Urządzeni
a 

elektryczn
e i 

elektronic
zne 

20 01 36 

RAZE
M 

381,20 
Mg 

115,8 
Mg 

168,60
Mg 

11,80Mg 68,70 Mg 
10,66
Mg 

32,90 
MG 

3,20 Mg 2,64Mg 2,69 Mg 3,01 Mg 
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ZADANIA INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE W 2020r. 

W 2020 r. Gmina Cisna zrealizowała następujące zadania inwestycyjne:  

1) Modernizacja PSZOK w Gminie Cisna w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IV 

Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.2 Gospodarka 

odpadami, RPO WP na lata 2014-2020, nabór nr RPPK.04.02.00-IZ.00-18-003/18 – 

203 562,91 zł 

2) Zakup pojazdu specjalnego ochrony przeciwpożarowej dla jednostki OSP w Cisnej - 

współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020. – 343 293,00 zł  

3) Budowa infrastruktury przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych w Gminie Cisna 

zlokalizowanej na obszarze Natura 2000, w celu minimalizacji zanieczyszczeń wód 

i  gleb  

Zadanie Nr 5 wniosku o dofinansowanie: Realizacja usług geodezyjnych niezbędnych 

do wykonania prac budowlano – montażowych 134 przydomowych oczyszczalni 

ścieków, zlokalizowanych w gminie Cisna – 79 060,00 zł  

4) Budowa infrastruktury przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych w Gminie Cisna 

zlokalizowanej na obszarze Natura 2000, w celu minimalizacji zanieczyszczeń wód 

i  gleb  

Zadanie Nr 6 wniosku o dofinansowanie: Realizacja usług hydrogeologicznych 

niezbędnych do wykonania prac budowlano – montażowych 134 przydomowych 

oczyszczalni ścieków, zlokalizowanych w gminie Cisna – 36 285,00 zł 

5) Budowa infrastruktury przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych w Gminie Cisna 

zlokalizowanej na obszarze Natura 2000, w celu minimalizacji zanieczyszczeń wód 

i  gleb.  

Zadanie Nr 7 wniosku o dofinansowanie: Wykonanie dokumentacji technicznej 

(projektowej) niezbędnej do dokonania zgłoszenia robót budowalnych, 

niewymagających pozwolenia na budowę, dla 134 POŚ” – 15 375,00 zł 

6) Poprawa estetyki Gminy Cisna poprzez urządzenie miejsc rekreacyjno-informacyjnych 

w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie – 20 922,30 zł 
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7) Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych – droga nr 158 i 89 

w miejscowości Smerek w km 0+000- 1+468 – 129 418,50 zł 

8) Remont drogi dz. nr ewid. 109/1, 109/2 w km 0+000-0+200 w miejscowości Krzywe – 

79 777,80 zł 

9) Remont drogi nr ewid. 125 w km 0+000-0+100 i 0+200-0+306 w miejscowości Kalnica 

– 81 878,64 zł 

10) Remonty bieżące dróg po intensywnych opadach deszczu – 4 931,64 zł 

11) Odbudowa drogi nr 132/8, 132/11, 132/4 w miejscowości Cisna – 37 001,38 zł 

12) Odbudowa drogi Nr 38 w miejscowości Wetlina – 34 189,08 zł 

13) Odbudowa drogi nr ewid. 169/3 i 171 w miejscowości Wetlina – 24 412,25 zł 

14) Odbudowa drogi oraz przepustu wraz z odtworzeniem rowu przy drodze gminnej nr 

424/9 w Wetlinie – 30 227,52 zł 

15) Wykonanie izolacji podłoża PSZOK w Wetlinie – 24 609,09 zł 

16) Umocnienie skarp na wlocie i wylocie mostu w ciągu drogi Nr 18 w miejscowości 

Kalnica w ramach usuwania szkód powodziowych” – 36 900,00 zł 

17) Odbudowa ciągu drogi Nr 82, 59 i 57/3 w miejscowości Smerek – 19 099,44 zł 

18) Odbudowa drogi gminnej nr ewid. 7/1 w miejscowości Strzebowiska – 35 304,20 zł 

19) Odbudowa drogi gminnej nr ewid. 159 w Kalnicy – 19 402,39 zł 

20) Odbudowa drogi Nr 846/6 w Wetlinie – 19 680,00 zł 

21) Odbudowa drogi nr 158 w miejscowości Smerek – 22 695,31 zł 

22) Odbudowa drogi do schroniska w Kalnicy nr ewid. 152/4 – 10 956,64 zł 

23) Odbudowa ciągu drogi Nr 163/3 i 104/5 w miejscowości Przysłup – 6 520,00 zł 

24) Odbudowa drogi Nr 95 w miejscowości Smerek – 30 170,09 zł 

25) Odbudowa drogi gminnej nr 5/8 w miejscowości Przysłup” I etap – 30 820,08 zł 

26) Wykonanie obowiązkowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych –  

4 950,00 zł 

27) Wykonanie obowiązkowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych –  

przeglądy elektryczne – 8 364,00 zł 

28) Bieżące utrzymanie dróg – wykaszanie rowów przydrożnych przy drogach 

stanowiących własność Gminy Cisna – 140 zł za 1 km wykoszenia jednostronnego 
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REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY 
 

W 2020 r. Rada Gminy w Cisnej podjęła łącznie 63 uchwały. Szczegółowy wykaz 

przedstawia poniższa tabela.  

Lp. Uchwała, numer, data w sprawie Opis wykonania uchwały 

1. 
Nr XVIII/102/2020 z dnia 4 lutego 2020 w sprawie 
określenia średniej ceny paliwa w Gminie Cisna w roku 
szkolnym 2019/2020 

Przekazano do CUW dot. 
zwrotu kosztów dowozu 
dzieci niepełnosprawnych do 
szkół 

2. 

Nr XVIII/103/2020 z dnia 4 lutego 2020 w sprawie 
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 
Narkomanii na rok 2020 

Do pracy bieżącej 

3. 

Nr XVIII/104/2020 z dnia 4 lutego 2020 w sprawie 
przyjęcia Programu współpracy Gminy Cisna z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2020 rok 

Do pracy bieżącej 

4. 
Nr XVIII/105/2020 z dnia 4 lutego 2020 w sprawie 
powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na 
ławników 

Zadania zlecone 

5. 

Nr XVIII/106/2020 z dnia 4 lutego 2020 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 

Organizacja pracy Rady 
Gminy 

6. 
Nr XVIII/107/2020 z dnia 4 lutego 2020r. w sprawie 
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 
drogowego 

Stawki opłat za zajęcie pasa 
drogowego przy drogach 
gminnych 

7. 
Nr XIX/108/2020 z dnia 26 lutego 2020r. w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze 
bezprzetargowej 

Dot. nieruchomości nr 850/2 
w Wetlinie 

8. 
Nr XIX/109/2020 z dnia 26 lutego 2020r. w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze 
bezprzetargowej 

Dot. nieruchomości nr 850/3 
w Wetlinie 

9. 
Nr XIX/110/2020 z dnia 26 lutego 2020r. w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze 
bezprzetargowej 

Dot. nieruchomości nr 850/5 
w Wetlinie 
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10. 
Nr XIX/111/2020 z dnia 26 lutego 2020r. w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze 
bezprzetargowej 

Dot. nieruchomości nr 850/7 
w Wetlinie 

11. 
Nr XIX/112/2020 z dnia 26 lutego 2020r. w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze 
bezprzetargowej 

Dot. nieruchomości nr 850/9 
w Wetlinie 

12. 
Nr XIX/113/2020 z dnia 26 lutego 2020r. w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze 
bezprzetargowej 

Dot. nieruchomości nr 
770/11 w Wetlinie 

13. 
Nr XIX/114/2020 z dnia 26 lutego 2020r. w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze 
bezprzetargowej 

Dot. nieruchomości nr 170/2 
w Wetlinie 

14. 
Nr XIX/115/2020 z dnia 26 lutego 2020r. w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze 
bezprzetargowej 

Dot. nieruchomości nr 170/3 
w Wetlinie 

15. 
Nr XIX/116/2020 z dnia 26 lutego 2020r. w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze 
bezprzetargowej 

Dot. nieruchomości nr 170/4 
w Wetlinie 

16. 
Nr XIX/117/2020 z dnia 26 lutego 2020r. w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze 
bezprzetargowej 

Dot. nieruchomości nr 170/5 
w Wetlinie 

17. 
Nr XIX/118/2020 z dnia 26 lutego 2020r. w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze 
bezprzetargowej 

Dot. nieruchomości nr 170/6 
w Wetlinie 

18. 
Nr XIX/119/2020 z dnia 26 lutego 2020r. w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze 
bezprzetargowej 

Dot. nieruchomości nr 170/7 
w Wetlinie 

19. 
Nr XIX/120/2020 z dnia 26 lutego 2020r. w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze 
bezprzetargowej 

Dot. nieruchomości nr 170/8 
w Wetlinie 

20. 

Nr XIX/121/202 z dnia 26 lutego 2020r w sprawie 
zmiany uchwały Nr XVIII/102/2020 w sprawie 
określenia średniej ceny paliwa w Gminie Cisna w roku 
szkolnym 2019/2020 

Dodano datę wejścia w życie 
uchwały 

21. 
Nr XIX/122/2020 z dnia 26 lutego 2020r. w sprawie 
wyboru ławnika na kadencję 2020-2023 

Zadania zlecone gminie 

22. 
Nr XIX/123/2020 z dnia 26 lutego 2020r w spawie 
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy 
środków stanowiących fundusz sołecki 

Fundusz sołecki na rok 2021 

23. 
Nr XIX/124/2020 z dnia 26 lutego 2020r w sprawie 
wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2020r. 

Bieżąca realizacja budżetu 
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24. 

Nr XX/125/2020 z dnia 19 maja 2020r. w sprawie 
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie gminy Cisna na rok 2020 

Do pracy bieżącej 

25. 
Nr XX/126/2020 z dnia 19 maja 2020r. w sprawie 
wyrażanie zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze 
bezprzetargowej 

Nieruchomości nr 45, 55, 
46/2 w Buku 

26. 
Nr XX.127/2020 z dnia 19 maja 20200r w sprawie 
wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie 
nieruchomości  

Dot. przyjęcia 
nieruchomości od 
samorządu powiatowego  

27. 
Nr XX/128/2020 z dnia 19 maja 2020r. w sprawie 
wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy 
nieruchomości 

Dot. nieruchomości 7/1 i 7/2 
dzierżawionych przez BPN 

28. 
Nr XX/129/2020 z dnia 19 maja 2020r. w sprawie 
wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy 
nieruchomości 

Dzierżawa na okres 10 lat 
działka nr 647/1 w Wetlinie 

29. 
Nr XX/130/2020 z dnia 19 maja 2020r. w sprawie 
wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy 
nieruchomości 

Dzierżawa na 5 lat działka nr 
843/3 w Wetlinie 

30. 
Nr XX/131/2020 z dnia 19 maja 2020r. w sprawie 
wprowadzenia zmian w budżecie gminy Cisna w 2020r. 

Bieżące wykonanie budżetu 

31. 
Nr XX/132/2020 z dnia 19 maja 2020r. w sprawie 
ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej 
i trybu jej poboru 

Opłaty lokalne na 2020r. 

32. 

Nr XXI/133/2020 z dnia 5 czerwca 2020r. w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej 
opłaty 

Opłaty za odpady 
komunalne dla mieszkańców 
gminy 

33. 
Nr XXI/134/2020 z dnia 5 czerwca 2020r. w sprawie 
wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2020 roku 

Bieżące wykonanie budżetu 

34. 

Nr XXII/135/2020 z dnia 25 czerwca 2020 w sprawie 
zmiany Uchwały Nr XXI/133/2020 w sprawie wyboru 
metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty 

Korekta pomyłki oraz 
określenie daty 
obowiązywania 

35. 
Nr XXII/136/2020 z dnia 25 czerwca 2020 w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu wydzierżawiania nieruchomości 

Dot. działki nr 173/18 w 
Lisznej 

36. 
Nr XXII/137/2020 z dnia 25 czerwca 29020r. w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej własność gminy Cisna 

Sprzedaż w drodze przetargu 
nr 599/1 i 599/2 w Wetlinie 

37. 
Nr XXII/138/2020 z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie 
wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2020r. 

Bieżąca realizacja budżetu 
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38. 
Nr XXIII/139/202 z dnia 27 lipca 2020r. w sprawie 
udzielenia Wójtowi Gminy Cisna wotum zaufania 

Zgodnie z ustawą o 
samorządzie gminnym 

39. 
Nr XXIII/140/2020 z dnia 27 lipca 2020r. w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 

Zgodnie z ustawą o 
samorządzie gminnym 

40. 
Nr XXIII/141/2020 z dnia 27 lipca 2020r. w sprawie 
udzielenia Wójtowi Gminy Cisna absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za rok2019 

Zgodnie z ustawą o 
samorządzie gminnym 

41. 
Nr XXIII/142/2020 z dnia 27 lipca 2020r. w sprawie 
odwołania Skarbnika Gminy Cisna 

Zgodnie z ustawą o 
samorządzie gminnym 

42. 
Nr XXIII/143/2020 z dnia 27 lipca 2020r. w sprawie 
powołania Skarbnika Gminy 

Zgodnie z ustawą o 
samorządzie gminnym 

43. 
Nr XXIV/144/2020 z dnia 10 września 2020r. w 
sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Cisna 

Dot. działki nr 134/6 i 134/7 
w Smereku 

44. 
Nr XXIV/145/2020 z dnia 10 września 2020r. w 
sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy 
nieruchomości 

Dot. działki nr 53/8 w 
Dołżycy 

45. 
Nr XXIV/146/2020 z dnia 10 września 2020 w sprawie 
wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2020r. 

Bieżąca realizacja budżetu 
gminy 

46. 
Nr XXIV/147/2020 z dnia 10 września 2020r. w 
sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa 
w Gminie Cisna w roku szkolnym 2020/2021 

Dowóz dzieci 
niepełnosprawnych do szkół 

47. 
Nr XXV/148/2020 z dnia 30 września 2020r. w sprawie 
wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy 
nieruchomości 

Dot. działki nr 425/6 w 
Cisnej 

48. 
Nr XXV/149/2020 z dnia 30 września 2020r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 

Dot. działki 75/1 w 
Żubraczym 

49. 
Nr XXV/150/2020 z dnia 30 września 2020r. w sprawie 
wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2020r. 

Bieżąca realizacja budżetu 

50. 
Nr XXV/151/2020 z dnia 30 września 2020r. w sprawie 
zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Cisna na lata 2020-2030 

Zmiana związana z 
realizacją zadań 
inwestycyjnych  

51. 
Nr XXV/152/2020 z dnia 30 września 2020r. w sprawie 
rozpatrzenia skargi na działalność sołtysa sołectwa 
Przysłup 

Skarga mieszkańców 

52. 
Nr XXVI/153/2020 z dnia 27 listopada 2020r. w 
sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na terenie gminy 

Stawki podatkowe na rok 
2021 

53. 
Nr XXVI/154/2020 z dnia 27 listopada 2020r. w 
sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 
2020r. 

Bieżąca realizacja budżetu 
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54. 

Nr XXVI/155/2020 z dnia 27 listopada 2020r. w 
sprawie wyznaczenia przedstawiciela do pełnienia 
funkcji członka Rady Społecznej przy Samodzielnym 
Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Lesku 

Przedstawicielem Gminy 
Cisna została Pani Teresa 
Baranowska 

55. 

Nr XXVI/156/2020 z dnia 27 listopada 2020r. w 
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia 
stawki tej opłaty oraz zwolnienia z części opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości zbudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi 
bioodpady stanowiące odpady komunalne w 
kompostowniku przydomowym na terenie Gminy 
Cisna 

Przyjęcie systemu 
gospodarowania odpadami  

56. 

Nr XXVI/157/2020 z dnia 27 listopada 2020r. w 
sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/198/2012 Rady 
Gminy Cisna z dnia 20 grudnia 2012r w sprawie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

System gospodarowania 
odpadami komunalnymi 

57. 

Nr XXVI/158/2020 z dnia 27 listopada 2020r. w 
sprawie zmiany uchwały nr III/15/2018 Rady Gminy 
Cisna z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie określenia 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej 

Zmiana druku deklaracji dla 
mieszkańców 

58. 

Nr XXVI/159/2020 z dnia 27 listopada 2020r. w 
sprawie odbierania odpadów komunalnych z 
nieruchomości terenu Gminy Cisna, na których 
znajdują się domki letniskowe lub wykorzystywanych 
jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe 

System gospodarowania 
odpadami komunalnymi 

59. 

Nr XXVI/160/2020 z dnia 27 listopada 2020r. 
zmieniająca Uchwałę Nr XVI/92/2019 z dnia 29 
listopada 2019r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
nieruchomości, na których znajdują się domki 
letniskowe, lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe 

System gospodarowania 
odpadami komunalnymi 
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60. 
Nr XXVII/161/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Cisna 

Zmiana wynikająca  
z realizacji budżetu 

61. 
Nr XXVII/162/2020 z dnia 30 grudnia 2020r Uchwała 
budżetowa 

Budżet Gminy Cisna na rok 
2021 

62. 
Nr XXVII/163/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie 
wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2020 roku 

Bieżące wykonanie budżetu 

63. 
Nr XXVII/164/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie 
wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości 

Działka nr 211/18 w Wetlinie 
dzierżawa na 20 lat 

  

 


