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I. Wykaz skrótów 

 

UG Kuźnica Urząd Gminy Kuźnica   

GOPS Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźnicy  

GOKiS Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kuźnicy  

ZGKiM Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźnicy  

GPWRwGK Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Kuźnica 

GKRPAiPN Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii 

GPPiRPA Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

USC Urząd Stanu Cywilnego w Kuźnicy  

ZGWWP Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego 

PGN Plan Gospodarki Niskoemisyjnej gminy Kuźnica 

RPOWP Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 

PSSE  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sokółce 
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II. Wstęp 

 

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

samorządzie gminnym. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Kuźnica 

w 2018 roku, w szczególności realizację  programów i strategii, uchwał rady Gminy. 

 

III. Informacje ogólne 

1. Ogólna charakterystyka Gminy (w tym demografia) 

Gmina Kuźnica (zwana dalej gminą) zlokalizowana jest w województwie podlaskim w 

powiecie sokólskim. Położona na północny – wschód od Sokółki, w odległości 60 kilometrów 

od Białegostoku w obrębie Zielonych Płuc Polski. Zajmuje powierzchnię 133,41 km2.  

W granicach administracyjnych gminy leży 30 sołectw. Siedzibą władz gminy jest Kuźnica. 

Gminę w powiecie sokólskim utworzyła z dniem 1 stycznia 1973 r. Wojewódzka Rada 

Narodowa w Białymstoku uchwałą Nr XXI/72/72 z dnia 9 grudnia 1972 r.  

Gmina sąsiaduje z Gminą Nowy Dwór, Gminą Sidra i Gminą Sokółka. Od strony 

wschodniej gmina graniczy z Republiką Białorusi, dzięki temu słynie z przejścia granicznego 

z Białorusią. Przez gminę przebiegają istotne dla jej rozwoju szlaki komunikacyjne: trasa 

krajowa nr 19 oraz linia kolejowa: Białystok – Grodno.  

Mapa 1. Położenie Gminy Kuźnica w powiecie sokólskim  

 
Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Kuźnica na lata 2015-2020.  
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Gminę cechuje charakterystyczne pagórkowate ukształtowanie terenu, urozmaicone 

obszarami leśnymi, ulokowane pośród malowniczego krajobrazu Wzgórz Sokólskich. 

Obszar ten charakteryzuje się występowaniem wysokich i rozległych wałów morenowych, 

sięgających od 10 do 50 m ponad otaczające je równiny. Atrakcyjne walory przyrodniczo - 

krajobrazowe, bogactwo flory i fauny, czyste powietrze oraz wody rzeki i zbiorników 

wodnych, stwarzają korzystne warunki do harmonijnego obcowania ludzi ze środowiskiem 

naturalnym. Obok Kuźnicy wije się malownicza rzeka Łosośna (dopływ Niemna). Część 

Gminy o powierzchni 4 566,31 ha objęta jest Obszarem Chronionego Krajobrazu „Wzgórza 

Sokólskie”.  

Rada Gminy liczy 15 radnych. Przy radzie działają następujące stałe komisje: 

- Komisja Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa, Kultury, Oświaty i Spraw Publicznych, 

- Komisja Planowania i Finansów, 

- Komisja Rewizyjna, 

- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, 

Na terenie gminy funkcjonuje sześć gminnych jednostek organizacyjnych: 

1) Biblioteka Publiczna Gminy Kuźnica, 

2) Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kuźnicy,  

3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźnicy,  

4) Przedszkole w Kuźnicy, 

5) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźnicy, 

6) Szkoła Podstawowa w Kuźnicy. 

Liczba stałych mieszkańców Gminy wynosi 4 115 osób wg stanu na dzień 

31.12.2018r. (dane USC Kuźnica). W strukturze ludności gminy przeważają mężczyźni - 

50,47% a kobiety stanowią 49,53% ogólnej liczby mieszkańców.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raport o stanie Gminy Kuźnica za rok 2018 

 

Strona 8 z 112 

 

Wykres 1. Statystyka mieszkańców Gminy wg wieku i płci 

 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych USC Kuźnica  

 

Wpływ na liczbę ludności w gminie ma przyrost naturalny i saldo migracji. Przyrost naturalny 

w 2018 r. był ujemny w wyniku zgłoszonej większej liczby zgonów niż urodzeń.  

 
Tabela 1.Statystyka liczby urodzeń i zgonów w Gminie 

 

Liczba urodzeń Liczba zgonów 

dziewczynki chłopcy ogółem kobiety mężczyźni ogółem 

23 18 41 31 34 65 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych USC Kuźnica  

 

Struktura wiekowa ludności jest jednym z najważniejszych czynników rozwojowych danego 

terenu. Liczba ludności w wieku produkcyjnym wynosi 2 516, co stanowi 61,14 % ogółu 

stałych mieszkańców gminy. Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym wynosi 18,10% i jest 

niższy w porównaniu z odsetkiem osób w wieku przedprodukcyjnym, który wynosi 20,75%. 

Społeczeństwo można określić jako starzejące się, podobny trend obserwuje  się                              

w województwie podlaskim.  
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Tabela 2. Struktura wiekowa ludności Gminy  

 

 Wiek przedprodukcyjny Wiek produkcyjny Wiek poprodukcyjny 

Ogółem 745 2 516 854 

w tym: mężczyźni 373 1 435 269 

kobiety 372 1 081 585 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych USC Kuźnica 

 

Na terenie gminy działa podstawowa ochrona zdrowia. Funkcjonuje jeden ośrodek 

zdrowia, stacja opieki, dwie apteki oraz jeden punkt apteczny. Stacja Opieki Caritas 

Archidiecezji Białostockiej świadczy usługi w zakresie zapewnienia profesjonalnej opieki 

pielęgnacyjnej, socjalnej i medycznej mieszkańcom. Ważną rolę pełni Świetlica 

Środowiskowa prowadzona przez Caritas Archidiecezji Białostockiej. Program realizowany w 

Świetlicy ukierunkowany jest na prowadzenie działań edukacyjnych, profilaktycznych i 

socjoterapeutycznych dla dzieci z obszarów wiejskich, z rodzin o niskim statusie 

materialnym, dotkniętych problemem alkoholizmu czy bezrobocia. Placówki dofinansowane 

są z budżetu Gminy.  

Gospodarka gminna ma charakter rolniczy. W użytkowaniu gruntów dominują użytki 

rolne (w tym zadrzewienia), stosunkowo mało jest natomiast lasów.  

 

Tabela 3. Struktura użytkowania gruntów w Gminie 

Użytki rolne w tym grunty 

zadrzewione i zakrzewione 

na użytkach rolnych oraz 

tereny zabudowane 

(ha) 

Lasy 

(ha) 

Grunty pozostałe 

(w tym zajęte pod 

działalność 

gospodarczą)  

(ha) 

Grunty pod wodami 

powierzchniowymi 

stojącymi lub wodami 

płynącymi  

(ha) 

Nieużytki 

(ha) 

2 449,81  1 611,73 65,79 2,99 120,07 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica 

W zasobie Gminy jest 50 dróg gminnych o łącznej dł. 58,82 km, w tym: 

- o nawierzchni twardej ulepszonej bitumicznej (nawierzchnia asfaltowa): 12,591 km; 

- o nawierzchni twardej ulepszonej z kostki betonowej: 0,525 km; 

- o nawierzchni twardej nieulepszonej brukowcowej: 1,636 km; 

- o nawierzchni żwirowej: 39,029 km; 

- o nawierzchni gruntowej: 5,039 km. 
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Procentowy udział dróg utwardzonych w ogólnej sieci dróg gminnych na koniec roku 

wynosił: 33%. Gmina poprzez remont i przebudowę dróg gminnych, sukcesywnie podnosi ich 

standard. Na początku 2015 r. nawierzchnię twardą ulepszoną posiadało jedynie 8,057 km 

dróg gminnych, co stanowiło udział 13,6 % w ogólnej sieci dróg gminnych. W ciągu 4 lat 

odsetek dróg utwardzonych w sieci dróg gminnych zwiększył się z 13,6 % do 33 %, a długość 

z 8,057 km do 12,591 km. 

 Gmina bogata jest również z zabytki o dużym znaczeniu: 

- murowany pałac we wsi Pawłowicze, zbudowany w 1610 r., do którego prowadzi aleja ze 

szpalerem lip, dębów oraz klonów; 

- drewniany dwór modrzewiowy mieszczący się na obszarze m. Łosośna Mała, powstały w 

latach 1720-1722, zbudowany przez Zygmunta Bouffał, gdzie w czasach świetności gościł 

wielokrotnie król Polski Stanisław August Poniatowski; 

- zabytkowy kamienno – drewniany młyn wodny w m. Łosośna Wielka wybudowany pod  

koniec XVIII wieku (1798 rok); 

- Kościół pw. Opatrzności Bożej w Kuźnicy, ufundowany przez króla Zygmunta Augusta w 

1545 r., konsekrowany dnia 16 września 2012 r. po 148 latach od zakończenia budowy przez 

abp białostockiego Edwarda Ozorowskiego; 

- Cerkiew Podwyższenia Krzyża Pańskiego znajdująca się w miejscu dawnego klasztoru 

Bazylianów. Obiekt sakralny spłonął w czasie działań wojennych w lipcu 1944 r. Obecną 

cerkiew wzniesiono w końcu lat 40-tych XX wieku; 

- Kościół Świętej Trójcy i św. Dominika w Klimówce wybudowany w latach 1922-1928 

według projektu arch. Feliksa Michalskiego. W tym miejscu w 1686 r. bracia Adam Bazyli              

i Jan Baltazar Jaskołdowie ufundowali klasztor dominikanów, na potrzeby którego Adam 

Bazyli zbudował w Klimówce drewniany kościół pw. Świętej Trójcy, który spłonął w 1832; 

- murowana kapliczka, przypominająca słup graniczny, o wysokości około 4 m, z daszkiem, 

pokrytym czerwoną dachówką, zwieńczonym metalowym krzyżem, zlokalizowana nieopodal 

wsi Wołkusze. 

Życie kulturalne mieszkańców gminy opiera się głównie na działalności Gminnego 

Ośrodka Kultury i Sportu w Kuźnicy. Ludność z okolicznych wsi skupia się także w 

świetlicach wiejskich funkcjonujących na terenie gminy: w Klimówce, Starowlanach i 

Saczkowcach. Amatorzy kultury i rozrywki znajdą na terenie gminy coś dla siebie.  

W miejscowości Kuźnica odbywają się cykliczne imprezy tj.: Powitanie Wakacji, Pożegnanie 

Wakacji, Wakacyjny Piknik Rodzinny, Dzień Dziecka, Bliskie Spotkania z Poezją Śpiewaną, 
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Kuźnickie Kolędowanie na Kresach. Ww. wydarzenia przyciągają dużą liczbę nie tylko 

mieszkańców Gminy Kuźnica, ale całego powiatu sokólskiego. Urząd Gminy Kuźnica we 

współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Kuźnicy zorganizował w 2018 r. dwa 

duże wydarzenia kulturalne: Dożynki Gminne w Kuźnicy oraz obchody 100-lecia Odzyskania 

niepodległości. Z roku na rok Dożynki Gminne w Kuźnicy cieszą się coraz większą 

popularnością wśród mieszkańców gminy i powiatu.  

W miejscowości Kuźnica funkcjonuje szereg istotnych dla życia publicznego 

instytucji tj.: Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Biblioteka Publiczna, Urząd Gminy, 

Komisariat Policji, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rodzinna, Poczta Polska. 

Zlokalizowany jest także Oddział Celny Drogowy, Oddział Celny Kolejowy, Placówka Straży 

Granicznej.  

Prężnie rozwija się gałąź usługowa, ciągle powstają nowe sklepy, nowe miejsca pracy w 

związku z zapotrzebowaniem wynikającym z napływu zainteresowanych klientów z 

Białorusi. Handel przygraniczny, a także transport międzynarodowy przyczyniły się do 

tworzenia nowych hoteli, moteli, restauracji i miejsc, gdzie proponowana jest mała 

gastronomia. 

Gmina posiada korzystne warunki naturalne do rozwoju turystyki, na które składają 

się m.in.: korzystne położenie i klimat, urozmaicona rzeźba terenu, zbiorniki wodne i lasy, 

czyste środowisko oraz zabytki. Na dalszy rozwój gminy ogromny wpływ ma prowadzona 

rozbudowa szlaków komunikacyjnych oraz wielu innych inwestycji i projektów (Tabela 4. 

Wykaz środków zewnętrznych pozyskanych ze źródeł zewnętrznych). Prowadzona od czterech 

lat progresywna polityka rozwoju oparta na zasadach otwartości i transparentności 

sukcesywnie buduje pozytywny wizerunek Gminy, zarówno wśród jej mieszkańców jak i w 

regionie. 

 

2. Charakterystyka pozycji i rozwoju gminy w ostatnich 4 latach 

 

Odzwierciedleniem pozycji gminy jest m.in. ilość realizowanych inwestycji i 

projektów, które określają dynamikę i rozwój samorządu. Potencjał inwestycyjny uzależniony 

jest od środków pochodzących z budżetu oraz od wysokości pozyskanych środków 

zewnętrznych, które można przeznaczyć na sfinansowanie działań inwestycyjnych. Gmina 

pozyskała w 2018 r. środki zewnętrzne w wysokości  3 669 756,87 zł.  
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Tabela 4. Wykaz środków zewnętrznych pozyskanych ze źródeł zewnętrznych 

 
 

Lp. 
Źródło dofinansowania Nazwa zadania 

Kwota 

dofinansowania 

Całkowita wartość 

projektu 

1. 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Podlaskiego 

 

Dofinansowanie 

zakupu  sprzętu 

ratowniczo – 

gaśniczego i 

umundurowania dla  

jednostek OSP 

8 000,00 

29 152,50 

2. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Białymstoku 

Zakup sprzętu 

uzbrojenia i 

techniki specjalnej 

dla jednostki 

Ochotniczej Straży 

Pożarnej w 

Kuźnicy 

10 500,00 

3. 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Podlaskiego 

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Podlaskiego na lata 

2014-2020 

Każdy chce być 

przedszkolakiem- 

zwiększenie 

dostępności dzieci 

do przedszkola 

199 662,50 236 662,50 

4. 

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Podlaskiego na lata 

2014-2020 

„Przedszkolak 

mały odkrywca” 
403 020,26 474 411,06 

5. 

Program Rozwoju Gminnej i 

Powiatowej Infrastruktury 

drogowej na lata 2016-2019 

Przebudowa 

odcinków dróg: ul. 

Rolna i Pogodna 

1 538 207,13 3 316 777,35 

6. 

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Podlaskiego na lata 

2014-2020 

Budowa instalacji 

wykorzystujących 

odnawialne źródła 

energii 

813 583,79 1 216 008,17 

7. 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-2020 

„Usuwanie i 

unieszkodliwianie 

wyrobów 

zawierających 

azbest z terenu 

Gminy Kuźnica” 

41 802,35 53 113,58 

8. 

Ministerstwo Sprawiedliwości 

Departament Funduszu 

Sprawiedliwości 

Sprzęt ratowniczy 

dla ochotniczych 

straży pożarnych 

Gminy Kuźnica 

18 242,83 18 427,10 

9. 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Podlaskiego 

„Programu odnowy wsi 

województwa Podlaskiego” 

Remont remizy 

OSP w 

Saczkowcach 

10 000,00 34 071,00 

10. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Białymstoku 

Doposażenie 

pracowni 

fizykochemicznej 

w Szkole 

Podstawowej w 

Kuźnicy 

5 062,66 6 646, 24 

11. 
Podlaski Wojewódzki Szkolny 

Związek Sportowy w Białymstoku 

Projekt 

powszechnej nauki 

pływania "Umiem 

pływać" 

5 700,00 10 784,00 
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12. 

Program Rozwoju Gminnej i 

Powiatowej Infrastruktury 

drogowej na lata 2016-2019 

Przebudowa drogi 

gminnej nr 

103664B obręb 

Kowale, gm. 

Kuźnica celem 

powiązani 

funkcjonalnego z 

drogą powiatową 

nr 1256B 

579 925,35 1 159 850,70 

13. 
Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 

Wyposażenie sali 

widowiskowej 

Gminnego Ośrodka 

Kultury i Sportu w 

Kuźnicy 

36 050,00 56 656,78 zł 

PODSUMOWANIE 3 669 756,87  6 612 560,98 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica  

 

Pozyskane środki sukcesywnie wpływają na rozwój gminy i poprawiają warunki życia 

mieszkańców gminy przy zachowaniu relatywnie niskiego poziomu zadłużenia, bezpiecznego 

z punktu widzenia ustawy o finansach publicznych.  

Gmina skutecznie realizuje strategię rozwoju. Ostatnie cztery lata to jej dynamiczny 

rozwój, okres obfitujący w inwestycje, budowy, remonty, inwestycje  społeczne, 

bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową. Wśród tych inwestycji jest kilka szczególnie 

ważnych dla całej Gminy: 

- przebudowa drogi gminnej nr 103652 B Kuźnica-Czuprynowo, 

- poprawa bezpieczeństwa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1257B Kuźnica – 

Litwinki – Bieniasze – Śniczany i Nr 1261 B  Śniczany – Jurasze – Sidra poprzez ich 

przebudowę i integrację z drogą krajową nr 19”, 

- przebudowa i asfaltowanie ulic w Kuźnicy (Leśnej, Grodzieńskiej, Granicznej, Wichrowej, 

Słonecznej, Sportowej, Rolnej, Pogodnej) oraz przebudowa ulicy w miejscowości 

Mieleszkowce Pawłowickie, 

- zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla strażaków z Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Kuźnicy. 

W latach 2019/2020 planowane są następujące inwestycje:  

- przebudowa drogi powiatowej Nr 1264B na odcinku Wołkusze – droga krajowa nr 19 – 

Łosośna – Czuprynowo, 

- modernizacja oczyszczalni ścieków w Kuźnicy, która wpłynie na poprawę ochrony 

środowiska, spowoduje zmniejszenie liczby awarii obiektu, przyczyni się do poprawy jakości 

odprowadzanych do rzeki ścieków, 
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- budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Gminy Kuźnica, 

- przebudowa drogi gminnej Nr 103691B – ul. Gajowa w m. Kuźnica, 

- przebudowa drogi gminnej Nr 103662B w m. Wołkusze, gm. Kuźnica celem powiązania 

funkcjonalnego z drogą powiatową 1264B, 

- przebudowa drogi gminnej Nr 103692B – ul. Wschodnia w m. Kuźnica, 

- ,,Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie przestrzenno-funkcjonalne centrum m. 

Kuźnica poprzez budowę oświetlenia ulicznego i ustawienie obiektów małej architektury", 

- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuźnicy. 

 

IV. Informacje finansowe 
 

 

1. Wykonanie budżetu gminy  

 

Gmina prowadzi odpowiedzialną politykę finansową i budżetową. Realizowanie przez 

gminę, jako podmiot publicznoprawny ciążących na niej zadań uzależnione jest od 

zapewnienia dostatecznych źródeł dochodów. Realizowane są działania zmierzające do 

pozyskiwania jak największej ilości środków zewnętrznych pozwalających na realizację 

zamierzeń inwestycyjnych oraz finansowanie bieżących zadań własnych. 

Zaplanowane w 2018 roku dochody zostały zrealizowane w 86,83 %, co odpowiada 

kwocie 18 614 633,72 zł. Dochody własne zrealizowano w wysokości 5 294 918,82 zł, 

stanowi to 103,07 % planowanych dochodów. Największym źródłem dochodów własnych 

był: 

– udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszący 44,27%  

łącznego wykonania dochodów własnych, co odpowiada kwocie 2 343 930,00 zł 

– podatek od nieruchomości wynoszący 21,84 % łącznego wykonania dochodów własnych, 

co odpowiada kwocie 1 156 088,13zł.  
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Tabela 5. Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł 

Rodzaj dochodów 
Plan po 

zmianach 

Wykonanie na 

31 grudnia 2018 

% 

wykona-

nia planu 

Struktura 

podstawowych 

grup dochodów w 

% 

Dochody własne, z tego: 

-wpływy z podatków i opłat, 

-udział w podatk. dochodowych 

-wpływy z majątku, 

-pozostałe dochody własne 

5 137 106,00 

1 983 000,00 

2 193 000,00 

31 000,00 

930 106,00 

5 294 918,82  

2 053 016,49 

2 391 208,85 

10 250,00 

840 443,48 

103,07 

103,53 

109,04 

33,06 

90,36 

100,00 

38,77 

45,16 

0,20 

15,87 

Dotacje celowe, z tego: 

-na zadania własne, 

-na zadania zlecone, 

-na zadania wynik. z porozumień, 

-rozwojowe, 

-fundusze celowe 

10 540 886,00 

2 396 983,00 

4 078 980,00 

18 000,00 

4 012 708,00 

34 215,00 

7 559 185,90 

2 360 114,00 

3 919 944,57 

18 000,00 

1 227 321,84 

33 805,49 

71,71 

98,46 

96,10 

100,00 

  30,59 

98,80 

100,00 

31,22 

51,85 

0,24 

16,24 

0,45 

Subwencje, z tego: 

-część oświatowa, 

-część równoważąca 

-część wyrównawcza 

5 760 529,00 

2 814 263,00 

13 721,00 

2 932 545,00 

5 760 529,00 

2 814 263,00 

13 721,00 

2 932 545,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

48,85 

0,24 

50,91 

Ogółem  21 438 521,00 18 614 633,72 86,83 X 

Źródło: opracowanie Referat Finansowy Urzędu Gminy Kuźnica   

 

Na uwagę zasługuje stały wzrost dochodów z tytułu udziałów w podatku 

dochodowym od osób fizycznych (zwany dalej PDOF).  Porównując dane od roku 2013 

dynamika ta wynosi kolejno 2014 - 14,2 %, 2015 - 14,6 %, 2016 - 10,2%, 2017 - 10,4% i 

2018 - 17,5 %. W 2013 roku dochody z tytułu udziałów w PDOF wyniosły 1 252 884 zł, a w 

roku 2018 odpowiednio 2 343 930 zł. 

Wykres 2. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych  
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Źródło: opracowanie Referat Finansowy Urzędu Gminy Kuźnica  
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Wykres 3. Struktura dochodów wykonanych w 2018 roku  

dochody 
własne
28,44 %
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30,95%

dotacje
40,61 %

 

Źródło: opracowanie Referat Finansowy Urzędu Gminy Kuźnica   

 

 

Wykres 4. Dochody Gminy Kuźnica w latach 2006-2018 
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 Źródło: opracowanie Referat Finansowy Urzędu Gminy Kuźnica 
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Wykonanie wydatków w 2018 roku wyniosło 18 454 439,05 złotych co stanowiło 

78,71 % przyjętego planu. Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem wyniósł 

77,07%. 

Wykres 5. Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem 
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Źródło: opracowanie Referat Finansowy Urzędu Gminy Kuźnica 
 

Zanotowano spadek udziału wydatków bieżących w strukturze wydatków w stosunku 

do 2017 roku pomimo wzrostu dotacji na cele bieżące oraz wydatków na wynagrodzenia i 

pochodne. Wydatki na program 500 + podwoiły środki na opiekę społeczną. Wskaźnik ten po 

odrzuceniu środków z programu 500+ wyniósłby 83,93 % w 2016 r., 81,09 % w 2017 r., a w 

roku 2018 odpowiednio 73,64 %. 

Tabela 6. Wykonanie wydatków w układzie wynikającym z uchwały budżetowej 

Wyszczególnienie Plan po zmianach 
Wykonanie na 

31 grudnia 2018 r. 

% wykonania 

planu 

Wydatki majątkowe 7 814 776,00 4 230 944,71 54,14 

Wydatki bieżące, z tego: 15 632 733,00 14 223 494,34 90,99 

Wynagrodzenia 5 285 566,00 4 748 167,73 89,83 

Pochodne od wynagrodzeń 1 006 523,00 889 987,59 88,42 

Dotacje  1 225 294,00 929 790,06 75,88 

Obsługa długu 65 000,00 41 087,08 63,21 

Pozostałe wydatki 8 050 350,00 7 614 461,88 94,59 

OGÓŁEM 23 447 509,00 18 454 439,05 78,71 

Źródło: opracowanie Referat Finansowy Urzędu Gminy Kuźnica   
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Wykres 6. Wydatki ogółem w latach 2006-2018  
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 Źródło: opracowanie Referat Finansowy Urzędu Gminy Kuźnica   

 

2. Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych 

 

Wykres 7. Wydatki majątkowe w latach 2006-2018  
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 Źródło: opracowanie Referat Finansowy Urzędu Gminy Kuźnica   
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W budżecie Gminy na rok 2018 na realizację wydatków majątkowych przeznaczono 

kwotę 9 512 516,00 zł, którą w trakcie roku zmieniono ustalając ostatecznie plan wydatków 

na kwotę 7 814 776,00 zł. Wydatkowano w trakcie roku 4 230 944,71 zł. Niepełne wykonanie 

wydatków inwestycyjnych wynika z faktu przeniesienia części inwestycji do realizacji w 

2019 roku oraz mniejszych niż planowano wydatków na realizację części zadań. Budżet 

Gminy na przestrzeni ostatnich kilku lat charakteryzuje się wysokim udziałem wydatków 

majątkowych w strukturze wydatków. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach 

ogółem w roku 2018 wyniósł 22,93 %. 

W 2018 roku zrealizowano wiele przedsięwzięć inwestycyjnych najważniejsze z nich to: 

 przebudowa odcinków dróg nr 103679B i 103670B – ul Rolnej i ul Pogodnej w 

Kuźnicy celem powiązania funkcjonalnego z drogą powiatową nr 1265B na kwotę                  

3  393 961,92 zł; 

 zakup samochodu specjalnego do przewozu odpadów za kwotę 144 334,40 zł; 

 realizacja następnego odcinka ważnego ciągu komunikacyjnego - drogi powiatowej 

Wołkusze – droga krajowa nr 19 – Łosośna – Czuprynowo. W ramach realizacji 

zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” sporządzono dokumentację projektową 

(190 650,00zł), uzyskano pozwolenie na budowę  i przystąpiono do prac budowlanych 

 zakup autobusu do przewozu dzieci – 54 000,00 zł; 

 przekazano dotację celową na „Opracowanie dokumentacji na przebudowę ciągu 

komunikacyjnego dróg powiatowych o Nr 1264B od drogi krajowej nr 19 – Kruglany 

– Czuprynowo – Czepiele – Klimówka – Nomiki – Zaśpicze – do drogi Nr 1265B na 

terenie gmin Sokółka i Kuźnica” w kwocie  91 000,00 zł dla Starostwa Powiatowego 

w Sokółce. W związku z opóźnieniami w realizacji zadania przez wykonawcę i 

naliczeniu kar zwrócono do budżetu 45 500 złotych; 

 budowa przyłącza wodociągowego do nieruchomości oznaczonej numerem 

geodezyjnym 68 obręb Kuźnica (ulica ) na łączną kwotę 89 999,97 zł. 

 

Budżet roku 2018 zamknął się deficytem w wysokości 930 817,33 zł. 

 

Tabela 7. Wykonanie budżetu  

Wyszczególnienie Plan po zmianach 
Wykonanie na  

31 grudnia  

% wykonania 

planu 

Dochody ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           21 438 521,00 18 614 633,72 86,83 

Wydatki ogółem 23 447 509,00 18 454 439,05 78,71 

Deficyt  księgowy/+ - /     –  2 008 988,00               160 194,67 X 

Deficyt faktyczny     –  3 100 000,00           –  930 817,33 X 

Źródło: opracowanie Referat Finansowy Urzędu Gminy Kuźnica  
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Wykres 8. Wolne środki w latach 2012-2018 
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Źródło: opracowanie Referat Finansowy Urzędu Gminy Kuźnica   

 

Na koniec roku Gmina dysponuje wolnymi środkami rozumianymi jako nadwyżka 

środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST, wynikająca z rozliczeń 

wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 

1 535 595,95 zł.  

 

3. Wieloletnia prognoza finansowa 

 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kuźnica na lata 2018-2030 (zwany dalej 

WPF) została przyjęta przez Radę Gminy Uchwałą nr XXX/186/18 w dniu 29 stycznia 2018 

roku. Powyższy dokument składa się z dwóch części tabelarycznych oraz tekstu uchwały i 

objaśnień. Pierwsza część tabelaryczna - Wieloletnia Prognoza Finansowa to synteza danych 

finansowych budżetu gminy - historycznych za ostanie trzy lata oraz prognozowanych. 

Prognoza finansowa obejmuje miedzy innymi takie parametry budżetowe jak: 

 dochody i wydatki budżetu w podziale na dochody i wydatki bieżące, w tym na 

obsługę długu, gwarancje i poręczenia; 

 dochody i wydatki majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku; 

 wynik budżetu; 
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 przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego i planowanego 

do zaciągnięcia. 

Dokument ten zawiera też prognozę kwoty długu. 

Druga część tabelaryczna to wykaz przedsięwzięć, które Gmina zamierza realizować w 

okresie obowiązywania dokumentu.  

W przyjętym w styczniu 2018 roku dokumencie wielkość zobowiązań Gminy na lata 

2018-2030 oraz kwot zaplanowanych ich spłat nie powodują przekroczenia dopuszczalnego 

poziomu indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań wyznaczonego przez dyspozycję art. 

243 ustawy o finansach publicznych. W roku 2018 wskaźnik ten miał wynosić 1,46 % przy 

dopuszczalnym pułapie określonym w wysokości 7,62 %. W roku 2019 wartości te miały 

wynieść odpowiednio 2,11 % i 7,52 %. Od roku 2020 margines stanowiący różnicę pomiędzy 

przewidywanymi wartościami wskaźnika a jego maksymalnym pułapem będzie wzrastał  od 

4,01 % do 6,83 % w roku 2030. Po opracowaniu danych z wykonania budżetu za 2018 rok  

wskaźnik wyznaczony dyspozycją art. 243 ustawy o finansach publicznych wyniósł 1,60 %.  

Można więc stwierdzić, iż indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań kształtuje się w 

gminie na bezpiecznych poziomach, na co mają również wpływ prognozowane nadwyżki 

operacyjne, które w okresie objętym WPF średniorocznie wyniosą około 1 135 500,00 zł.     

 

Wykres 9. Nadwyżka operacyjna 
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Źródło: opracowanie Referat Finansowy Urzędu Gminy Kuźnica   
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W drugiej części tabelarycznej  przyjęto, iż Gmina posiada 8 przedsięwzięć, w trakcie 

roku rozszerzono katalog do 12. Na 2018 rok założono realizację dwóch przedsięwzięć.  

Pierwszy etap zadania polegającego na Przebudowie drogi powiatowej nr 1264 B na odcinku 

Wołkusze – droga krajowa nr 19 – Łosośna – Czuprynowo” został zrealizowany - wykonano 

dokumentację projektową. Na zadanie to udało się wyłonić wykonawcę dopiero w szóstym 

postępowaniu przetargowym. Koszt przebudowy drogi wzrósł ogromnie i w związku z tym 

dofinansowanie ze środków PROW zmniejszyło się z ponad 60 % do niespełna 20% kosztów 

zadania. Rozpoczęcie realizacji rozbudowy oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków 

oraz przekazanie pierwszej zaliczki na finansowanie przedsięwzięcia w ramach Programu o 

Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2014-2020 ze względu na konieczne 

zmiany w budżecie przedsięwzięcia i wprowadzenie nowego partnera projektu opóźniają się 

w stosunku do pierwotnego planu. Zmiany powyższe wymagają zgody i desygnacji Komisji 

Europejskiej oraz władz Białorusi, dlatego realizacja przedsięwzięcia została przesunięta o 

rok,  powinna się rozpocząć w 2019 roku.  

Pozostałe przedsięwzięcia zaplanowano w związku z opracowanym Programem 

Rewitalizacji Gminy Kuźnica na lata 2016-2026. Realizacja tych zamierzeń inwestycyjnych 

będzie zależna od możliwości pozyskania odpowiednio wysokich zewnętrznych źródeł 

dofinansowania inwestycji.  

 

4. Realizacja budżetu funduszu sołeckiego 
 

W dniu 12 marca 2015 roku została podjęta uchwała nr V/25/15 w sprawie wyrażenia 

zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kuźnica funduszu sołeckiego. W kolejnych 

latach fundusz sołecki był wyodrębniany w budżecie i realizowany. Zgodnie z  ustawą o 

funduszu sołeckim gminom przysługuje zwrot z budżetu państwa części wydatków 

zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego. Zgodnie z art. 3 ust 8 powołanej wyżej 

ustawy gminom przysługuje zwrot w wysokości 40, 30 lub 20 % zrealizowanych wydatków. 

Wysokość zwrotu ustalana jest w oparciu o wysokości wskaźnika określonego w ustawie dla 

poszczególnych gmin do wielkości wskaźnika bazowego. Omawiany wskaźnik jest obliczany 

jako iloraz liczby mieszkańców do dochodów bieżących gminy. Gminie Kuźnica ze względu 

na stosunkowo niskie dochody budżetowe przysługuje najwyższy poziom zwrotu. Niestety w 

ustawie o funduszu sołeckim jest określony mechanizm korygujący, który pozwala ministrowi 

właściwemu do spraw administracji publicznej na obniżenie określonego w ustawie 
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wskaźnika wysokości zwrotu wykonanych wydatków w ramach funduszu. Przysługujący 

zwrot dla gmin o najniższym wskaźniku  m.in. dla Gminy Kuźnica za rok 2015 wynosił 

40,00% a za rok 2018 już tylko 28,57 %.  

Tabela 8. Wykorzystanie funduszu sołeckiego w latach 2015-2018 

 2015 2016 2017 2018 

Kwota wyodrębnionego w budżecie funduszu 

sołeckiego w zł 
238 790,15 260 998,45 279 250,39 323 505,41 

Kwota wydatków wykonanych w ramach funduszu 

w zł 
226 831,89 260 232,43 279 099,56 323 392,05 

Wysokość zwrotu 40,00 % 35,65 % 34,95 % 28,57 % 

Kwota należnej dotacji w tytułu zwrotu wydatków 90 732,76 92 783,27 97 556,46 92 383,41 

Źródło: opracowanie Referat Finansowy Urzędu Gminy Kuźnica   

 

Omawiając powyższe dane należy zwrócić uwagę na bardzo wysoki prawie 100 % 

wskaźnik wykorzystania środków w ramach funduszu sołeckiego (94,99% -2015 rok, 99,71% 

– 2016 rok, 99,95 %- 2017 rok i odpowiednio w roku 2018 - 99,96 %). Taki poziom realizacji 

funduszu sołeckiego wymaga dużego zaangażowania społeczności lokalnej – poszczególnych 

sołectw oraz pracowników Urzędu Gminy odpowiedzialnych za realizację ww. zadania.  

Zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw w sprawie przyznania środków z 

funduszu sołeckiego na rok 2018 zrealizowano wydatki w poniższych działach klasyfikacji 

budżetowej.  

Tabela 9. Wydatki na fundusz sołecki zgodnie z działami klasyfikacji budżetowej  

Dział klasyfikacji 

budżetowej 

Wydatkowana 

kwota 
Opis zrealizowanych zadań 

600 – Transport i łączność 276 187,55 zł 

Zakup gablot ogłoszeniowych i tabliczek kierunkowych, 

remonty i równanie dróg, odnowienie znaków granicznych, 

budowa i rozbudowa dróg 

700 – Gospodarka 

mieszkaniowa 
12 881,57 zł Utwardzenie placu przy świetlicy 

754–  Bezpieczeństwo 

publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

21 992,93 zł 
Budowa remizy w Starowlanach, remont remizy w 

Saczkowcach 

900 – Gospodarka 

komunalna i ochrona 

środowiska 

12 330,00 zł Rozbudowa oświetlenia ulicznego 

 323 392,05 zł  

Źródło: opracowanie Referat Finansowy UG Kuźnica   

 

Środki w ramach funduszy sołeckich w przeważającej części nie tylko w roku 2018 

były wykorzystywane na remonty i budowę gminnych dróg lokalnych.  
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V. Informacja o stanie realizacji polityk, programów i strategii 

 

1. Strategia rozwoju gminy 

 

a) krótkie omówienie – priorytety 

Strategia Rozwoju Gminy Kuźnica na lata 2015-2020 jest dokumentem określającym 

wizję, misję, cele strategiczne, cele szczegółowe oraz obszary rozwojowe Gminy. Strategia 

stanowi punkt odniesienia do podejmowania kluczowych decyzji dotyczących działalności 

jednostki samorządu terytorialnego związanych z wydatkowaniem środków publicznych. Jest 

narzędziem pozwalającym realizować zasadę koncentracji sił i środków na celach i zadaniach 

szczególnie istotnych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego gminy. W ramach 

każdego z określonych kierunków rozwoju Gminy sformułowano cele strategiczne, a w 

konsekwencji zestaw działań, które mają realizować te cele. Uwzględniając zmieniającą się 

sytuację w otoczeniu, wzrost  możliwości rozwojowych i oczekiwań mieszkańców gminy, 

misję Gminy Kuźnica sformułowano następująco: 
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Rysunek 1. Cele strategiczne Gminy Kuźnica na lata 2015-2020 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Strategii Rozwoju Gminy Kuźnica na lata 2015-2020 

 

b) stan realizacji na rok (ostatnia ewaluacja) 

Tabela 10.  Zadania ze Strategii Rozwoju Gminy na lata 2015-2020 zrealizowane w 2018 r.  

Lp. Nazwa zadania Całkowita wartość zadania (zł) Uwagi 

1. 

asfaltowanie ulic w Kuźnicy; 

modernizacja dróg gminnych 

łączących miejscowości; 

budowa i przebudowa chodników 

 

4 541 214,41 

1)Przebudowa odcinków dróg: 

ul. Rolna i Pogodna;  

2) Przebudowa drogi gminnej 

nr 103664B obręb Kowale, 

gm. Kuźnica celem powiązani 

funkcjonalnego z drogą 

powiatową nr 1256B; 

3)przebudowa drogi gminnej 

nr 103678B i 103677B w m. 

Kuźnica (etap I); 4) Chodnik 

na Grodzieńskiej 
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2. 
budowa/modernizacja dróg 

gminnych 
265 595,83 

fundusz sołecki Achrymowce, 

Białobłockie, Bilminy, 

Chreptowce, Cimanie, 

Czepiele, Czuprynowo, 

Długosielce, Kowale, Kowale 

Kolonia, Kruglany, Kuścińce, 

Kuźnica, Litwinki, Łosośna 

Wielka, Łowczyki, 

Mieleszkowce Pawłowickie, 

Mieleszkowce Zalesiańskie, 

Milenkowce, Nowodziel, 

Parczowce, Popławce, Tołcze, 

Wołkusze, Wołyńce, Wyzgi 

3. inwestycja w kolektory słoneczne 

 

1 216 008,17 

Budowa instalacji 

wykorzystujących odnawialne 

źródła energii 

4. 

1)wyposażenie przedszkola w 

pomoce naukowe i środki 

dydaktyczne, utworzenie 

dodatkowego oddziału 

przedszkolnych na terenie Gminy 

2)zapewnienie równego dostępu do 

edukacji przedszkolnej dzieciom z 

terenu gminy, rozszerzenie oferty 

edukacyjnej poprzez wprowadzenie 

dodatkowych zajęć 

711 073,56 

1)„Każdy chce być 

przedszkolakiem- zwiększenie 

dostępności dzieci do 

przedszkola” 

2)„Przedszkolak mały 

odkrywca” 

5. 
doposażenie Ochotniczej Straży 

Pożarnej 
92 996,89 

 

Kuźnica, budowa garażu OSP 

Starowlany, Saczkowce 

6. rozbudowa/doposażenie GOKiS 56 656,78 zł 

Wyposażenie sali 

widowiskowej Gminnego 

Ośrodka Kultury i Sportu w 

Kuźnicy 

7. utylizacja azbestu 53 113,58 

Usuwanie i unieszkodliwianie 

wyrobów zawierających azbest 

z terenu Gminy Kuźnica” 

8. 
zagospodarowanie terenu wokół 

świetlicy wiejskiej w Klimówce 
12 881,57 

f. sołecki/ wykonanie podjazdu 

do świetlicy wiejskiej w 

Klimówce 

9. 
podniesienie jakości oferty 

edukacyjnej w Szkole w Kuźnicy  
17 430,24 

1. Doposażenie pracowni 

fizykochemicznej w Szkole 

Podstawowej w Kuźnicy 

2. Projekt powszechnej nauki 

pływania "Umiem pływać" 

PODSUMOWANIE  6 966 971,03 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica  
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2. Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania 

Gminy 

 

a) ostatnia ocena aktualności 

Na terenie Gminy Kuźnica obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Kuźnica, podjęte uchwałą  Nr  XI/69/99 Rady 

Gminy Kuźnica z dnia 29 października 1999 r.  

Ostatnią ocenę aktualności dokonano w 2010 r., w  którym podjęto Uchwałę                       

Nr XLIII/204/10 Rady Gminy Kuźnica z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie uchwalenia 

zmian w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Kuźnica 

uchwalonego Uchwałą Nr XI/69/99 Rady Gminy Kuźnica z dnia 29 października 1999 roku, 

w obrębie wsi Kowale, wsi Wołkusze, wsi Wojnowce, polegającej na zmianie obszarów 

przeznaczonych pod zalesienie na obszary poboru kruszywa naturalnego oraz zmianie 

obszarów produkcji rolnej i leśnej na obszary udokumentowanych złóż i poboru kruszywa 

naturalnego. 

 

3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

 

a) ostatnia ocena aktualności, stopień pokrycia obszaru Gminy mpzp 

Na terenie Gminy Kuźnica obowiązują następujące Miejscowe Plany 

Zagospodarowania Przestrzennego: 

1) Uchwała Nr XXV/137/96 Rady Gminy w Kuźnicy z dnia 6 września 1996 r. w sprawie 

zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kuźnica,  

2) Uchwała Nr XXXIX/192/97 Rady Gminy w Kuźnicy z dnia 22 grudnia 1997 r. w sprawie 

zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kuźnica,  

3) Uchwała XXXIX/193/97 Rady Gminy w Kuźnicy z dnia 22 grudnia 1997 r. w sprawie 

zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kuźnica,  

4) Uchwała Nr XXXIX/194/97 Rady Gminy w Kuźnicy z dnia 22 grudnia 1997 r. w sprawie 

zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenów 

budownictwa mieszkaniowego, 

5) Uchwała Nr XIX/100/00 Rady Gminy Kuźnica z dnia 22 sierpnia 2000 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przejścia granicznego w 

Kuźnicy, 
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6) Uchwała Nr X/50/03 Rady Gminy Kuźnica z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz. obszarów wsi: Kuźnica, 

Chreptowce, Kruglany, Wołkusze, Popławce, Saczkowce, Nowodziel, kol. Kowale, 

7) Uchwała Nr XXVI/164/13 Rady Gminy Kuźnica z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów produkcyjno-składowych 

w obrębie wsi Czuprynowo, gmina Kuźnica. 

Gmina Kuźnica posiada Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego na 

powierzchnię 131,25 ha, co stanowi 0,98% pokrycia obszaru Gminy. 

 

4. Gminny program rewitalizacji 

 

a) krótkie omówienie (obszary rewitalizacji, kierunki działań) 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Kuźnica na lata 2016-2026 przyjęty został 

Uchwałą Nr XXXII/212/18 Rady Gminy Kuźnica z dnia 14 czerwca 2018 r. zmieniającą 

uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnica na lata 

2016-2026 (zwany dalej Gminnym Programem Rewitalizacji).   

Gminny Program Rewitalizacji stanowi wieloletni program działań w sferze 

społecznej oraz gospodarczej lub przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej lub 

środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego 

oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie 

planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji. 

Ze względu na znaczenie dla rozwoju lokalnego wyznaczone zostały następujące podobszary 

rewitalizacji: 

 Chreptowce - zamieszkuje 65 osób na obszarze  282,7147 ha; 

 Kuźnica 1 - Podobszar Kuźnica 1 obejmuje ulice: Grodzieńską, Kolejową, Mikołaja 

Kopernika, pl. 1000-lecia Państwa Polskiego, Sokólską, Topolową; 

 Kuźnica 2 - Podobszar Kuźnica 2 obejmuje ulicę Bazową; 

 Podobszary Kuźnica 1 i Kuźnica 2 zamieszkuje 412 osób na obszarze 12,863 ha; 

Obszar do rewitalizacji zamieszkuje 477 osób (11,12% ogółu mieszkańców Gminy) na 

obszarze 295,5777 ha (2,2% powierzchni Gminy)1. 

                                                           
1 Gminny Program Rewitalizacji Gminy Kuźnica na lata 2016-2026, Załącznik do Uchwały Nr XXXII/212/18 

Rady Gminy Kuźnica z dnia 14 czerwca 2018 r.  
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W oparciu o przeprowadzone analizy sytuacji społeczno-gospodarczej, przestrzenno-

funkcjonalnej, środowiskowej i technicznej Gminy Kuźnica, a także przy uwzględnieniu 

zapisów dokumentów strategicznych sformułowane zostały cele rewitalizacji Gminy Kuźnica. 

Cele zostały ukierunkowane zgodnie z wynikami analizy wskaźników. 

Opracowanie dokumentu oraz pozytywna ocena Gminnego Programu Rewitalizacji 

dokonana przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego i umieszczenie dokumentu 

na Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa podlaskiego umożliwiło Gminie 

Kuźnica składanie wniosków aplikacyjnych na realizację celów rewitalizacji. Gmina Kuźnica 

w 2018 r. złożyła wniosek pn. „Budowa linii kablowej oświetleniowej oraz słupów 

oświetleniowych przy ulicach: Sokólskiej, pl. 1000-lecia Państwa Polskiego w Kuźnicy”. 

Złożony wniosek nie uzyskał wymaganej liczby punktów w ramach oceny dokonywanej wg 

kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący. W kolejnym 

naborze ogłoszonym w 2019 r. złożono zaktualizowany wniosek pn. „Poprawa 

bezpieczeństwa oraz usprawnienie przestrzenno-funkcjonalne centrum m. Kuźnica poprzez 

budowę oświetlenia ulicznego i ustawienie obiektów malej architektury”. Wniosek jest 

obecnie w fazie oceny projektu prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Podlaskiego. Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacja centrum miejscowości Kuźnica 

polegająca na budowie linii kablowej oraz słupów oświetleniowych, a także zakupie małej 

architektury. Projekt odpowiada na główne i istotne problemy określone w LSR LGD Szlak 

Tatarski, tj. niska estetyka miejscowości, brak wsparcia rewitalizacji upadłych obszarów 

wiejskich, niedostateczna funkcjonalność przestrzeni. Przedsięwzięcie wpisuje się w ramy 

tzw. Rewitalizacji małej skali, dzięki której poprawi się jakość życia mieszkańców poprzez 

uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej, zwiększenie bezpieczeństwa 

mieszkańców. Działania inwestycyjne poprzez ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów 

funkcjonalnych przestrzeni podniosą ataktyczność turystyczną obszaru, ale przede wszystkim 

służyć będą mieszkańcom obszaru Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski, w tym grupom 

szczególnie istotnym z punktu widzenia Lokalnej Strategii Rozwoju.  

 

b) wskaźniki ustawowe (wyjściowe, założone) 

W celu diagnozy społeczno-gospodarczej Gminy posłużono się przede wszystkim 

wskaźnikami sfery społecznej, przy jednoczesnym współistnieniu jednego wskaźnika z 

wybranych sfer, tj. gospodarczej, technicznej, funkcjonalno- przestrzennej i środowiskowej. 

Oprócz wskaźników ilościowych, posłużono się wskaźnikami jakościowymi. 
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Częstotliwość pomiaru wskaźników ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji 

zarówno dla celu 1 (Rozwój gospodarczy obszaru przeznaczonego do rewitalizacji oraz 

aktywizacja gospodarcza społeczeństwa), celu 2 (Podniesienie aktywności społecznej 

mieszkańców gminy) oraz celu 3 (Poprawa infrastruktury, zagospodarowania, estetyki 

przestrzeni i podniesienie jakości życia mieszkańców gminy) należy dokonać 1 raz na rok. W 

związku z powyższym, iż program został przyjęty zmieniającą uchwałą w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnica na lata 2016 – 2026 pomiary wskaźników 

nie zostały jeszcze zmierzone. 

W ramach monitoringu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy będzie podlegał on 

ocenie aktualności i stopnia realizacji, dokonywanej przez Wójta, co najmniej raz na 3 lata, 

zgodnie z systemem monitorowania i oceny określonym w ww. programie. 

 

5. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

 

a) krótkie omówienie  (liczba mieszkań w zasobie, w tym socjalne; prowadzone 

działania: zarządzanie, remonty) 

Wieloletni Program Gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kuźnica na 

lata 2017 – 2022 został przyjęty uchwałą Nr XXVIII/179/17 Rady Gminy Kuźnica z dnia 27 

listopada 2017 r. (zwany dalej Programem Gospodarowania) Opracowanie ww. Programu 

Gospodarowania jest realizacją obowiązku, który nakłada ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o 

ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1234 ze zm.). Głównym celem Programu Gospodarowania jest 

określenie podstawowych założeń i wytycznych działania Gminy, zabezpieczających 

racjonalne gospodarowanie posiadanym zasobem mieszkaniowym. 

 Mieszkaniowy zasób Gminy stanowią lokale mieszkalne, znajdujące się zarówno w 

budynkach będących własnością Gminy jak również w budynkach, których Gmina jest 

współwłaścicielem. Gmina jest właścicielem 24 lokali mieszkalnych znajdujących się w 7 

budynkach. Budynki i lokale mieszkalne  wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 

w przeważającej części mają ponad 40 lat. Wiele z nich wymaga remontów i modernizacji. 

Gmina poprzez bieżące utrzymanie i drobne remonty dokłada starań, aby utrzymać zasób 

mieszkaniowy w jak najlepszym stanie. Priorytetem przy realizacji inwestycji i remontów 

budynków jest w pierwszej kolejności usuwanie stanów awaryjnych zagrażających 

bezpieczeństwu mieszkańców oraz konstrukcji technicznej budynków, a w dalszej kolejności 
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działań podnoszących standard zamieszkania (modernizacja budynków). Gmina w swoim 

zasobie nie posiada lokali socjalnych.  

 

b) zasady polityki czynszowej 

Stawka podstawowa czynszu za 1 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego wchodzącego 

w skład mieszkaniowego zasobu Gminy wynosi 1,00 zł. Czynsz najmu za 1 m2 powierzchni 

użytkowej nalicza się z uwzględnieniem czynników obniżających te stawki procentowo w 

stosunku do stawki bazowej. 

Gmina dąży do tego, aby wysokość czynszu była ustalana na poziomie pozwalającym 

pokryć koszty bieżącej eksploatacji oraz techniczne, podstawowe utrzymanie (konserwacja i 

bieżące remonty).  

 

Tabela 11. Czynniki wpływające na obniżenie stawki czynszu  

Lp. Czynniki Obniżenie 

1. Lokal bez centralnego ogrzewania 15 % 

2. Lokal bez ciepłej wody użytkowej 15 % 

3. Lokal bez instalacji wodociągowej 15 % 

4. Lokal bez instalacji kanalizacyjnej 15 % 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica 

 

6. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych 

 

a) krótka informacja o zasobie nieruchomości 

Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kuźnica na lata 2017-

2019 został przyjęty Zarządzeniem Wójta Gminy Kuźnica Nr 183/17 z 17 lutego 2017 r. 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) do gminnego zasobu nieruchomości 

należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w 

użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego 

gminy. 

Gospodarowanie zasobem nieruchomości Gminy odbywa się zgodnie z zasadami 

prawidłowej gospodarki, o której mowa w art. 12 ww. ustawy i jest on wykorzystywany na 

cele rozwojowe Gminy i dla potrzeb zorganizowanej działalności inwestycyjnej. Założenia te 
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dotyczą w szczególności realizacji budownictwa infrastruktury drogowej oraz technicznej, jak 

i innych istotnych celów publicznych. 

b) stan ewidencji nieruchomości 

Podstawowym rejestrem, w którym są ujmowane dane na temat nieruchomości, jest 

ewidencja geodezyjna gruntów i budynków prowadzona na podstawie art. 4 ust. 1a pkt 2 

ustawy z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

 

Tabela 12. Skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kuźnica (stan na dzień 31.12.2018 r.) 

Lp. Rodzaj użytki Powierzchnia (ha) 

1. Drogi 289,18  

2. Lasy 9,9 

3. Grunty orne 53,43 

4. Łąki trwałe 7,56 

5. Rowy 0,2 

6. Inne zabudowane 11,63 

7. Pastwiska trwałe 11,47 

8. Użytki kopalne 7,29 

9. Grunty pod wodami  3,18 

10. Nieużytki 4,6 

11. Tereny różne 6,14 

12. Tereny kolejowe 2,59 

13. Grunty zadrzewione i zakrzewione 2,74 

14. Tereny przemysłowe 1,15 

15. Tereny mieszkalne 0,26 

16. Tereny rekreacyjne 4,72 

17. Sady 1,89 

OGÓŁEM 417,92  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica 
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c) sposób zarządzania i główne kierunki gospodarowania nieruchomościami 

(komunalizacja, sprzedaż, zakup, przekształcenia użytkowania wieczystego) 

Nieruchomości wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości są 

wykorzystywane na cele rozwojowe gminy i zorganizowanej działalności inwestycyjnej. 

Udostępnienie nieruchomości zasobu następuje poprzez sprzedaż lub zamianę nieruchomości, 

użyczenie, najem, dzierżawę bądź przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności. 

 Sprzedaż nieruchomości odbywa się w trybie przetargowym oraz bezprzetargowym (w 

ramach realizacji składanych wniosków w sprawie ich nabycia w przypadku spełnienia 

warunków przewidzianych prawem). W latach 2017-2019 sprzedaż działek wynosiła 3-4 

nieruchomości rocznie. Nabywanie nieruchomości następuje poprzez: 

 komunalizację nieruchomości Skarbu Państwa; 

 w wyniku prowadzonej własnej działalności – nabywanie nieruchomości poprzez 

zakup, zamianę oraz szeroko rozumianą działalność inwestycyjną; 

 na podstawie decyzji administracyjnych (wywłaszczenie, nabywanie gruntów pod 

drogi) oraz innych czynności prawnych (pierwokup, zasiedzenie); 

 nieodpłatne przejęcie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa; 

 nabycie spadku. 

W ramach gospodarowania nieruchomościami zasobu, w 2018 roku dochody Gminy 

Kuźnica kształtowały się następująco: 

 

Tabela 13. Dochody Gminy Kuźnica w 2018 r. uzyskane w ramach gospodarowania nieruchomościami  

Lp. 
Sposób zagospodarowania 

nieruchomości 
Ilość działek/lokali Wpływy do budżetu Gminy 

1. 
Sprzedaż prawa własności 

nieruchomości 
2 57 168,00 zł 

2. Dzierżawa nieruchomości rolnych 16 3 245,43 zł 

3. 

Najem lokali użytkowych oraz 

dzierżawa nieruchomości pod 

posadowienie budynku o 

charakterze tymczasowym 

 

10 

 

76 946,02 zł 

 

4. Najem lokali mieszkalnych 16 14 797,82 zł 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica 
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7. Plan gospodarki niskoemisyjnej (fundusze UE) 

 

a) krótki opis założeń, z uwzględnieniem termomodernizacji, OZE, oświetlenia 

ulic (efektywność energetyczna) 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej gminy Kuźnica (zwany dalej Planem) jest 

dokumentem przedstawiającym zakres działań możliwych do realizacji w związku z 

ograniczeniem zużycia energii finalnej oraz zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń oraz gazów 

cieplarnianych do atmosfery.  

W ramach realizacji Planu zaplanowano następujące cele szczegółowe: 

1. Ograniczanie emisji poprzez oszczędności na energii cieplnej i elektrycznej (dobra 

praktyka). 

2. Zwiększenie % wykorzystania odnawialnych źródeł energii dostępnych na terenie 

gminy w szczególności ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła. 

3. Promocja przyjaznych systemów zaopatrzenia w paliwa oraz energię. 

4. Realizacja idei oszczędnego gospodarowania energią w sektorze publicznym (np. 

oświetlenie zewnętrzne i uliczne na czujniki zmierzchu). 

5. Zwiększenie efektywności wykorzystania energii i paliw w budynkach 

(termomodernizacje obiektów). 

6. Promocja i wdrażanie idei budownictwa energooszczędnego. 

7. Promocja efektywnego energetycznie oświetlenia (LED, świetlówki i żarówki 

energooszczędne). 

8. Promocja zrównoważonego transportu - z uwzględnieniem transportu publicznego, 

indywidualnego i rowerowego oraz poprawa stanu nawierzchni dróg.  

9. Edukacja ekologiczna i wzrost świadomości mieszkańców dotyczącej ich wpływu na 

lokalną gospodarkę ekoenergetyczną oraz jakość powietrza. 

Głównym efektem ekologicznym i ekonomicznym wdrożenia określonych w Planie 

Gospodarki Niskoemisyjnej działań jest: 

 redukcja emisji gazów cieplarnianych, 

 zwiększenie udziału zużycia energii ze źródeł odnawialnych, 

 redukcję zużycia energii elektrycznej i cieplnej, 

ale także: 

 oszczędności, dzięki ograniczeniu i optymalizacji zużycia energii elektrycznej a także 

innych mediów, 
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 zwiększenia sprawności wytwarzania ciepła, 

 budowa wysokosprawnych źródeł ciepła i węzłów cieplnych, 

 ograniczenia strat ciepła w ogrzewanych budynkach. 

W celu realizacji działań z zakresu poprawy efektywności energetycznej i 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii zaplanowane do realizacji w celu osiągnięcia 

zakładanej redukcji emisji CO2 : 

1. Gmina złożyła w 2018 r. wniosek o dofinansowanie na inwestycję pn. „Modernizacja 

energetyczna budynku szkolnego w Gminie Kuźnica” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach którego została 

uwzględniona: termomodernizacja budynku, modernizacja źródła ciepła, instalacja 

fotowoltaiczna, modernizacja oświetlenia. – obecnie trwa procedura oceny wniosku; 

2. Gmina w 2017 r. otrzymała dofinansowanie z RPOWP na lata 2014-2020 na realizację 

inwestycji pn. "Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie 

Gminy Kuźnica". W ramach inwestycji zostanie wybudowanych 54 instalacji OZE 

mieszkańcom Gminy Kuźnica, w tym: 34 instalacje kolektorów słonecznych oraz 20 

instalacji fotowoltaicznych. Termin realizacji inwestycji 2019 r.; 

3. Zostały przeprowadzone spotkania informacyjne na temat OZE, które odbyły się w 

GOKiS w Kuźnicy w 2017 r. i 2018 r. oraz zostały udostępnienie na stronie internetowej 

Urzędu Gminy Kuźnica informacje na temat odnawialnych źródeł energii; 

4. Gmina w 2018 r. złożyła wniosek na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa linii 

kablowej oświetleniowej oraz słupów oświetleniowych przy ulicach: Sokólskiej, pl. 

1000-lecia Państwa Polskiego w Kuźnicy” w ramach RPOWP na lata 2014-2020, który 

nie uzyskał dofinansowania na ww. zadanie. Informacja o ponownym złożeniu wniosku 

znajduje się na str. 29 Raportu o stanie Gminy Kuźnica (dalej zwany Raportem); 

 

8. Program ochrony środowiska 

 

a) krótkie omówienie 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kuźnica na lata 2018-2021 z perspektywą 

do 2025 r. podjęty uchwałą nr XXXIV/240/18 Rady Gminy Kuźnica z dnia 27 września 

2018r., jest podstawowym narzędziem prowadzenia polityki ochrony środowiska na terenie 

gminy (zwany dalej Programem Ochrony Środowiska). Według założeń przedstawionych w 

opracowaniu, realizacja programu doprowadzi do poprawy stanu środowiska naturalnego, 
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efektywnego zarządzania środowiskiem, zapewni skuteczne mechanizmy chroniące 

środowisko przed degradacją, a także stworzy warunki dla wdrożenia wymagań 

obowiązującego w tym zakresie prawa. 

Opracowanie jakim jest Program Ochrony Środowiska określa politykę 

środowiskową, a także wyznacza cele i zadania środowiskowe, które odnoszą się do aspektów 

środowiskowych, usystematyzowanych według priorytetów. Podczas tworzenia dokumentu, 

przyjęto założenie, iż powinien on spełniać rolę narzędzia pracy przyszłych użytkowników, 

ułatwiającego i przyśpieszającego rozwiązywanie poszczególnych zagadnień. Opracowanie 

zawiera między innymi rozpoznanie aktualnego stanu środowiska w Gminie, przedstawia 

propozycje oraz opis zadań, które niezbędne są do kompleksowego rozwiązania problemów 

związanych z ochroną środowiska.  

Przedmiotowy dokument wspomaga dążenie do uzyskania w Gminie sukcesywnego 

ograniczenia degradacji środowiska, ochronę i rozwój jego walorów oraz racjonalne 

gospodarowanie zasobami środowiska z uwzględnieniem konieczności jego ochrony. Stan 

docelowy w tym zakresie nakreśla Program Ochrony Środowiska, a ocenę efektów jego 

realizacji, zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska, dokonuje się okresowo, co 2 lata.  

Struktura opracowania obejmuje omówienie kierunków ochrony środowiska w Gminie w 

odniesieniu m.in. do gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony 

powierzchni ziemi i gleb, ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, ochrony przed 

promieniowaniem elektromagnetycznym, ochrony przyrody, edukacji ekologicznej. W 

opracowaniu znajduje się ich charakterystyka, ocena stanu aktualnego oraz określenie stanu 

docelowego. Identyfikacja potrzeb Gminy w zakresie ochrony środowiska, w odniesieniu do 

obowiązujących przepisów prawnych, polega na sformułowaniu celów nadrzędnych oraz 

strategii ich realizacji. Na tej podstawie opracowywany jest plan operacyjny, przedstawiający 

listę przedsięwzięć jakie zostaną zrealizowane na terenie gminy do roku 2025. 

b) wnioski z ostatniego raportu realizacji 

W ramach realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kuźnica na lata 

2018-2021 z perspektywą do 2025 r.” w 2018 r. zostały wykonane zadania z następujących 

obszarów interwencji: 

1) zagrożenie hałasem: 

 Zadanie: Przebudowa odcinków dróg nr 1036798 i nr 1036708 ul. Rolnej i ul. 

Pogodnej w Kuźnicy celem powiązania funkcjonalnego z drogą powiatową nr 

1265B; 
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 Zadanie: Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Kuźnica, w tym: 

- Przebudowa drogi gminnej Nr 103697B w m. Kuźnica, 

- Przebudowa drogi gminnej Nr 103678B i Nr 103677B w m. Kuźnica; 

 Zadanie: Budowa zjazdów z drogi gminnej w miejscowości Mieleszkowce  

Pawłowickie; 

2) gospodarka wodnościekowa: 

 Zadanie : Budowa oraz modernizacja sieci wodociągowej, w tym: 

-      Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Polnej w miejscowości Kuźnica; 

3) gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów: 

 Zadanie: Opracowanie projektu technicznego punktu selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych (PSZOK); 

4) Zagrożenia poważnymi awariami: 

 Zadanie: Budowa budynku gospodarczego na potrzeby OSP Starowlany. 

W ramach realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kuźnica na lata 

2018-2021 z perspektywą do 2025 r.” zostały rozpoczęte prace zadań z następujących 

obszarów interwencji: 

1) zagrożenie hałasem: 

 Zadanie: Przebudowa drogi gminnej nr 103664B, obręb Kowale, gm. Kuźnica, 

celem powiązania funkcjonalnego z drogą powiatową nr 1256B. 

                   W 2018 r. opracowano dokumentację techniczną, złożono dokumenty aplikacyjne     

                   o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych; 

 Zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1264B na odcinku Wołkusze – droga 

krajowa nr 19 - Łosośna – Czuprynowo. 

Gmina zawarła umowę o przyznaniu pomocy Nr 00089-65151-UM1000113/16 z 

dnia 29 lipca 2016 r. na realizację zadania: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 

1246 B Wołkusze – droga krajowa nr 19 – Łosośna - Czuprynowo” dla operacji 

typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania 

„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową 

wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną 

i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014 – 2020. W 2018 r. opracowano dokumentację techniczną; 

2) gospodarka wodnościekowa: 
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 Zadanie: Rozbudowa oczyszczalni ścieków na działce 940/2 i przepompowni 

ścieków na działce 842/21 w Kuźnicy. 

Gmina Kuźnica wraz z partnerami z Białorusi w ramach Programu Współpracy 

Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 uzyskali w 2017 r. 

informację o dofinansowaniu projektu, w którym komponentem 

infrastrukturalnym jest modernizacja oczyszczalni ścieków (wraz z 

przepompownią) w miejscowości Kuźnica oraz modernizacja oczyszczalni 

ścieków w Berezie. Podpisanie umowy grantowej na realizację ww. projektu 

odbyło się w dniu 19 grudnia 2018 r. Ze względu na przedłużającą się procedurę 

krajowego zatwierdzenia i procedurę krajowej rejestracji projektów 

międzynarodowej pomocy technicznej (MPT) na Białorusi, rozpoczęcie 

planowane jest w 2019 roku; 

3) gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów  

Gmina w 2018 r. otrzymała dofinansowanie na transport i unieszkodliwianie wyrobów 

zawierających azbest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-2020. Termin realizacji zadania: 2019 r.; 

4) ochrona klimatu i jakość powietrza 

Gmina w 2018 r. w ramach ogłoszonego konkursu z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 złożyła wniosek o 

dofinansowanie na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Kuźnicy; 

5) ochrona klimatu i jakość powietrza 

Otrzymanie przez Gminę w 2017 r. dofinansowania z RPOWP na lata 2014-2020 na 

realizację inwestycji pn. "Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła 

energii na terenie Gminy Kuźnica". W ramach inwestycji zostaną wybudowane 54 

instalacje OZE mieszkańcom Gminy. Termin realizacji inwestycji: 2019 r.  

 

9. Program ochrony zwierząt 

 

a) krótkie omówienie 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Kuźnica (zwany dalej Programem opieki) ma zastosowanie do 

wypełnienia przez Gminę zadań własnych polegających na zapewnieniu opieki bezdomnym 

zwierzętom oraz ich wyłapywaniu. Realizacja Programu opieki odbywa się zgodnie z 
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przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, w szczególności 

z zachowaniem zasady humanitaryzmu. 

Celem Programu opieki jest zapobieganie bezdomności zwierząt z terenu Gminy oraz 

opieka nad zwierzętami bezdomnymi. 

Do zadań priorytetowych Programu opieki należą w szczególności: 

1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy; 

2) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację albo kastrację zwierząt 

domowych, w szczególności psów i kotów oraz kotów wolno żyjących; 

3) opieka nad kotami wolnożyjącymi, w tym ich dokarmianie; 

4) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

5) odławianie bezdomnych zwierząt; 

6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt; 

7) edukacja mieszkańców Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami; 

8) usypianie ślepych miotów. 

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy następuje poprzez: 

1) odławianie bezdomnych zwierząt, szczególnie psów z terenu Gminy i przekazanie ich do 

schroniska; 

2) zapewnienie miejsc zwierzętom bezdomnym w schronisku, przewiezienie po odłowieniu 

bezdomnych zwierząt do schroniska; 

3) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym w miejscowości 

Szymaki, 16-123 Kuźnica, z właścicielem, którego Gmina zawarła stosowną umowę. 

Odławianiu podlegają bezdomne zwierzęta, które uciekły, zabłąkały się lub zostały 

porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, 

pod której opieką trwale dotąd pozostawały. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu 

gminy realizuje uprawniony podmiot - P.H.U „GROT” s.c. Dariusz Krasowski i Anna Maria 

Krasowska z siedzibą w Białymstoku, ul. Włościańska 7/1, na podstawie zawartej umowy, po 

uprzednim zgłoszeniu przez pracownika Urzędu Gminy oraz po przeprowadzonym 

wywiadzie środowiskowym i  interwencji.  

Zwierzęta po odłowieniu przekazywane są do Schroniska dla bezdomnych Zwierząt z 

siedzibą w Radysach 13, 12- 230 Biała Piska, na podstawie zawartej umowy. 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z 

udziałem zwierząt realizowane jest przez  P.H.U „GROT” s.c. Dariusz Krasowski i Anna 
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Maria Krasowska z siedzibą w Białymstoku ul. Włościańska 7/1, na podstawie zawartej 

umowy. 

 

b) stan realizacji 

Gmina w 2018 r. w ramach realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuźnica zapewniła miejsca 

bezdomnym zwierzętom w Schronisku dla bezdomnych zwierząt z siedzibą w Radysach 13, 

12-230 Biała Piska. Stan bezdomnych psów utrzymywanych przez Gminę na dzień 

01.01.2018 r. wynosił 17 szt. W dniu 7 kwietnia 2018 r. jeden z czworonogów został 

adoptowany. W związku z powyższym od momentu adopcji do końca roku 2018 r. Gmina 

Kuźnica utrzymywała 16 szt. bezdomnych psów pochodzących z terenu Gminy.  

 

10. Strategia rozwiązywania problemów społecznych 

 

a) krótkie omówienie (doroczna ocena zasobów pomocy społecznej i 

rekomendacje; diagnoza, priorytety i planowane działania, prognoza) 

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kuźnica na lata 

2011-2020 została przyjęta Uchwałą Nr XI/65/12 Rady Gminy Kuźnica z dnia 24 stycznia 

2012 r. (zwana dalej Strategią). Celem Strategii jest wypracowanie sprawnego i efektywnego 

programu pomocy umożliwiającego skuteczne rozwiązywanie problemów społecznych. 

Obejmuje działania, które należy zrealizować, aby zapewnić mieszkańcom Gminy warunki 

sprzyjające rozwojowi społecznemu oraz wzrostowi poczucia bezpieczeństwa w wymiarze 

społecznym.  

Dokonuje się oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji 

społecznej i demograficznej wynikającej z zapisów art. 16 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 

pomocy społecznej. Opracowana ocena zasobów pomocy społecznej wraz z rekomendacjami 

jest dokumentem potwierdzającym stan zasobów systemu pomocy społecznej w Gminie.  

Ocena zasobów obejmuje: 

 nakłady finansowe na pomoc społeczną bez względu na podmiot je finansujący i 

realizujący; 

 osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów z jakimi 

zwracają się o pomoc oraz rozkład ilościowy; 

 kadrę pomocy społecznej; 
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 infrastrukturę.  

Ocenę zasobów przeprowadza się w oparciu o następujące dane: 

 - sytuację demograficzną i społeczną w gminie,  

 - dane o osobach i rodzinach korzystających z pomocy społecznej w Gminie,  

 - dane o zasobach pomocy społecznej w Gminie, 

 - wskaźniki oceny. 

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (dalej GOPS) wydatkowano 

kwotę 207 823,08 zł, w tym dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gminy w wysokości 81 892,86 zł. 

Liczba osób długotrwale korzystających ze świadczeń wynosi 210 osób.  

W Gminie obserwuje się nieznaczny spadek osób/rodzin korzystających ze świadczeń 

pieniężnych z pomocy społecznej. 

 Pracownicy socjalni świadczą pracę socjalną. Tą formą pomocy objęto 172 rodziny, 

w tym 35 rodzin wyłącznie w postaci pracy socjalnej. Osoby/rodziny zwracają się o pomoc ze 

względu na problemy związane z niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą, 

bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmem, przemocą w rodzinie.  

Beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej w 2018 r. było 320 osób, w tym 

128 osób w wieku produkcyjnym, 41 osób w wieku poprodukcyjnym oraz 151 osób w wieku 

0-17 lat.  

 

Tabela 14. Wydatkowanie środków własnych gminy na realizację zadań własnych  

Lp. Rodzaj wydatku Liczba rodzin/ osób Wydatek w zł 

1. Zasiłki celowe, specjalne celowe 46 rodzin 11 452,00 

2. 
Zasiłki celowe na wydatki powstałe 

w wyniku zdarzenia losowego 

 

2  rodziny 

 

4 000,00 

3. 
Odpłatność za pobyt mieszkańców 

Gminy w Domu Pomocy Społecznej 
3  osoby 99 100,73 

4. 

„ Wieloletni program wspierania 

finansowego gmin w zakresie 

dożywiania „ Pomoc państwa w 

zakresie dożywiania” na lata 2014-

2020 

 

170 osób 

 

 

34 117,78 

5. Utrzymanie GOPS w Kuźnicy 5 osób 125 930,23 

6. Sprawianie pogrzebu 1 osoba 3 300,00 

Ogółem 277 900,74 

Źródło: opracowanie GOPS w Kuźnicy 
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Tabela 15. Wydatkowanie środków pochodzących z dotacji na realizację zadań własnych 

Lp. Rodzaj wydatku Liczba rodzin/osób Wydatek w zł 

1. Zasiłki stałe 26 osób 136 512,98 

2. Składka na ubezpieczenie zdrowotne (zasiłki stałe) 23 osoby 11 754,78 

3. Zasiłki okresowe   94 rodziny 280 773,31 

4. 

Wieloletni program wspierania finansowego gmin w 

zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” na lata 2014-2020 

Liczba osób i rodzin 

wykazana w tabeli I 

wiersz 4 

91 235,76 

5. Utrzymanie GOPS w Kuźnicy  3 osoby* 81 892,85 

6. 

 

Decyzję w sprawie ustalenia prawa do świadczeń 

opieki zdrowotnej finansowanej ze środków 

publicznych 

 

                              5 osób 

Źródło: opracowanie GOPS w Kuźnicy 

*tylko pracownicy socjalni GOPS w Kuźnicy  

Tabela 16. Wydatkowanie środków pochodzących z dotacji na realizację zadań zleconych 

Lp. Rodzaj wydatku Liczba rodzin/osób Wydatek w zł 

1. Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych 
153 rodziny  

(315 dzieci) 
558 640,29 

2. Zasiłki pielęgnacyjne 57 osób 97 488,36 

3. Świadczenia pielęgnacyjne 10 osób 162 470,00 

4. Specjalny zasiłek opiekuńczy   5 osób 29 384,30 

5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 27 osób 27 000,00 

6. Zasiłek dla opiekuna 3 osób 19 320,00 

7. 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne (świadczenie 

pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek 

opiekuńczy) 

10 osób 7 259,97 

8. 
Składka na ubezpieczenie emerytalno–rentowe 

(świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna) 
13 osób 41 553,31 

9. Świadczenie rodzicielskie 12 osób 41 463,50 

10. Świadczenie wychowawcze tzw. „Rodzina 500+”  388  dzieci 2 365 248,80 

11. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego  14 osób 53 500,00 

12. 

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u 

którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne 

upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą 

jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie 

rozwoju dziecka lub w czasie porodu  

1 osoba 4 000,00 

13. Rządowy Program ,,Dobry Start”  419 uczniów 125 700,00 

Ogółem 3 533 028,53 

Źródło: opracowanie GOPS w Kuźnicy 

Na dzień 1 stycznia 2018 roku 163 rodziny otrzymywało zasiłki rodzinne na dzieci, a 

na dzień 31 grudnia 2018 roku 153 rodziny. Liczba dzieci, na które rodzice otrzymywali 

zasiłek rodzinny, wyniosła na początek roku 323, a na koniec roku 315.  
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Na początek 2018 roku 415 dzieci korzystało ze świadczenia wychowawczego (tzw. 

500+), a na koniec 2018 roku 388 dzieci.  

Prowadzone są 24 postępowania administracyjne wobec dłużników alimentacyjnych, 

w wyniku których odzyskano 23,31 % wypłaconych świadczeń z funduszu świadczeń 

alimentacyjnych. 

W 2018 roku pomocą społeczną objęto łącznie 187 rodzin, tj. 510 osób w rodzinach, 

co stanowi 12,39% mieszkańców gminy. Pomoc pieniężną przyznano 147 rodzinom (tj. 337 

osób w rodzinach) świadczenie niepieniężne objęło 171 rodzin ( tj. 373 osoby w rodzinach).  

 

Wykres 10. Liczba beneficjentów pomocy społecznej na terenie Gminy Kuźnica w 2018 roku 
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Liczba beneficjentów pomocy społecznej pozostali mieszkańcy Gminy Kuźnica

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GOPS w Kuźnicy  

Świadczenia z zakresu pomocy społecznej przyznawano osobom znajdującym się w 

trudnej sytuacji materialnej, po spełnieniu ustawowego kryterium uprawniającego do jej 

przyznania.  
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Wykres 11. Powody przyznania pomocy finansowej rodzinom przez GOPS w Kuźnicy 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GOPS w Kuźnicy  

Najistotniejszą przyczyną przyznawania pomocy finansowej rodzinom przez GOPS w 

Kuźnicy było ubóstwo, bezrobocie i niepełnosprawność.  

Istotnym wyznacznikiem sytuacji społecznej w gminie jest odsetek osób, które 

otrzymały wsparcie z tytułu ubóstwa. Zjawisko to jest bowiem przyczyną wielu negatywnych 

skutków (np. bariera w rozwoju młodych ludzi, utrata lub pogorszenie stanu zdrowia, itp.) 

Odsetek mieszkańców zagrożonych ubóstwem w Gminie wynosił około 4%. Liczba osób 

bezrobotnych w Gminie w miesiącu styczniu wyniosła 224 osoby, a w miesiącu grudniu - 221 

osób. Stopa bezrobocia rejestrowanego w miesiącu listopadzie  w powiecie sokólskim 

wyniosła 10,9%. W porównaniu do kraju i województwa podlaskiego rynek pracy w powiecie 

sokólskim charakteryzuje się wysoką stopą bezrobocia rejestrowanego2. 

Odpowiednia liczebność oraz właściwa struktura zasobów kadrowych pomocy 

społecznej ma duże znaczenie dla skutecznej realizacji zadań wynikających z ustawy o 

pomocy społecznej. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kuźnicy na dzień 

31.12.2018r. był zatrudniony: 

                                                           
2 Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce, Informacja o stanie bezrobocia i sytuacji na rynku pracy w powiecie 

sokólskim, grudzień 2018. 
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- 1  kierownik 

- 3  pracowników socjalnych  

- 2 inspektorów (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia wychowawcze) 

Zgodnie z art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej w GOPS w Kuźnicy spełniono 

wymóg zatrudnienia przynajmniej 1 pracownika socjalnego na 2000 mieszkańców.  

Współczesny model pomocy społecznej i pracy socjalnej stawia przed pracownikami służb 

społecznych coraz szersze i coraz bardziej zróżnicowane wymagania profesjonalne. 

Umiejętność właściwego i pełnego zdiagnozowania sytuacji klientów oraz zaplanowania i 

przeprowadzenia adekwatnych działań pomocowych uwarunkowana jest posiadaniem wiedzy 

z zakresu różnych dziedzin nauki oraz specyficznych umiejętności i kompetencji. Wszyscy 

pracownicy GOPS w Kuźnicy posiadają wykształcenie niezbędne do pracy na stanowisku. 

Ponadto, dokształcają się w zakresie zmieniających się przepisów prawa w celu prawidłowej 

realizacji powierzonych zdań.  

 

b) ocena realizacji zasobów pomocy społecznej 

Dokonana ocena zasobów pomocy społecznej dowodzi, iż działalność GOPS w 

Kuźnicy przynosi zamierzone rezultaty. Dane liczbowe wskazują, że skala potrzeb 

społecznych oraz skala możliwości ich zaspokojenia utrzymuje się na niezmienionym 

poziomie od kilku lat. 

Na podstawie przedstawionych danych i analizy sytuacji zauważone potrzeby w 

zakresie pomocy społecznej w Gminie na kolejne lata, to m.in. 

1. Ukierunkowanie działań na ochronę i polepszenie warunków życia najsłabszych grup 

społecznych, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz tworzenie warunków 

umożliwiających im aktywne uczestnictwo w życiu społecznym; 

2. Angażowanie pomocy sąsiedzkiej, aktywizowanie środowiska lokalnego, jak również w 

ostateczności kierowanie do placówek zapewniających opiekę całodobową osób 

wymagających opieki. W związku ze starzeniem się społeczeństwa, w przyszłości należy 

rozważyć organizowanie opieki w miejscu zamieszkania w formie usług opiekuńczych. Na 

terenie gminy brak jest zasobów instytucjonalnych w zakresie pomocy społecznej. 

Środowiskowe domy samopomocy oraz warsztaty terapii zajęciowej znajdują się poza 

terenem Gminy. Na terenie gminy nie funkcjonują domy pomocy społecznej. Należy 

nadmienić, że placówki występujące w naszym powiecie: Zakład Opieki Długoterminowej i 

Zakład Opiekuńczo–Leczniczy znacznie pomagają rozwiązać problemy społeczne w stosunku 
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do mieszkańców, wymagających umieszczenia w tych placówkach, nie obciążając budżetu 

gminy odpłatnością za pobyt; 

3. Utrzymywanie dobrej współpracy z samorządem gminnym, jak również z innymi 

podmiotami w zakresie ułatwienia dostępu do różnych form prowadzonej aktywizacji 

społecznej. Istotną sprawą jest działalność Polskiego Klub Koła Emerytów i Inwalidów przy 

GOKiS w Kuźnicy, Świetlicy Środowiskowej w formie placówki wsparcia dziennego oraz 

stowarzyszeń, których aktywność ma znaczący wpływ na aktywizację społeczną 

poszczególnych grup społecznych, zwłaszcza osób starszych;   

4. Wskazany jest rozwój form zatrudnienia takich jak: prace społecznie użyteczne, 

interwencyjne, roboty publiczne i staże dla ograniczania obszarów ubóstwa; 

5. Tworzenie dobrego, przyjaznego klimatu do rozwoju współpracy, podejmowania działań 

interdyscyplinarnych instytucji niosących pomoc. Na efektywne realizowanie zadań w 

obszarze pomocy społecznej ma wpływ dobra współpraca podmiotów działających na rzecz 

poprawy poziomu życia mieszkańców Gminy. 

Wprowadzenie przepisów dotyczących prawa do świadczeń rodzinnych, wejście 

regulacji „złotówka za złotówkę”, świadczenia rodzicielskiego, świadczenia wychowawczego 

tzw. „Rodzina 500+”, świadczenia ,,Dobry Start” wpływa na poprawę sytuacji dochodowej 

rodzin. Te uregulowania prawne dają rodzinom zabezpieczenie w zakresie podstawowych 

potrzeb życiowych. Trudno jednak stwierdzić czy wzrost ilości świadczeń socjalnych, które 

otrzymają rodziny spowoduje zmniejszenie zapotrzebowania na świadczenia z obszaru 

pomocy społecznej, czy też zapotrzebowanie utrzyma się na dotychczasowym poziomie.  

 

 

11. Gminny Program Wspierania Rodziny 

 

a) krótkie omówienie aktualnego programu 

 Uchwałą Nr XXXI/210/18 Rady Gminy Kuźnica z  dnia 28 marca 2018 r. został 

przyjęty Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Kuźnica na lata 2018-2020. 

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Kuźnica na lata 2018-2020 (zwany 

dalej Programem) opracowany został w związku z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  

Działania podejmowane w ramach Programu adresowane są do rodzin 

przeżywających  trudności w opiekowaniu się  i wychowaniu dzieci oraz skutecznej ochrony 

dzieci i pomoc dla nich poprzez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji 
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pracujących z dziećmi i rodzinami. Formy wsparcia miały za zadanie udzielenie pomocy 

rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej tak, aby 

przywrócić jej prawidłowe funkcjonowanie w rodzinie i środowisku. Tworzenie warunków 

sprzyjających do wychowywania dzieci w środowisku rodziny biologicznej oraz wspieranie 

rodzin dysfunkcyjnych w prawidłowym wypełnianiu obowiązków opiekuńczo-

wychowawczych. 

 

Rysunek 2. Realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny  

 

Cel szczegółowy: Zapewnienie bezpieczeństwa dziecku i rodzinie poprzez działania: 
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Cel szczegółowy: Wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo celem przywrócenia prawidłowego 

funkcjonowania w społeczeństwie realizowany był poprzez działania: 
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Cel szczegółowy: Praca z rodzina w celu zapobiegania sytuacji kryzysowych poprzez działania: 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GOPS w Kuźnicy  
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Wskaźnikiem zrealizowanego działania pn. Praca z rodziną było udzielenie 110 porad 

przez psychologa w zakresie trudności z zachowaniem, w zakresie trudności szkolnych,  

komunikacji rodzic – dziecko, w zakresie problemów małżeńskich, w zakresie uzależnień, 98 

porady udzielone przez pedagoga szkolnego w zakresie: radzenia w sytuacjach trudnych, 

motywowania do nauki, budowania poczucia własnej wartości, 38 porad pracowników 

socjalnych. Na tablicy ogłoszeń GOPS umieszczane były na bieżąco propozycje wolnych 

stanowisk pracy przekazywane przez Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce dla osób 

bezrobotnych. 

 

b) wnioski z ostatniego rocznego sprawozdania z realizacji programu 

Analiza działań podejmowanych na terenie Gminy w zakresie wspierania rodziny 

pozwala stwierdzić, że podejmowane przez GOPS działania odzwierciedlają potrzeby rodzin. 

Jednocześnie wskazana jest w latach następnych dalsza ich kontynuacja oraz w miarę 

możliwości rozszerzenie działań w poszczególnych obszarach: 

- utrzymanie i rozwój gminnego systemu opieki nad dzieckiem, 

- zapewnienie rodzinom przeżywającym trudności wsparcia i pomocy specjalistycznej, 

- praca z rodzinami przeżywającymi trudności w celu poprawy ich kompetencji 

wychowawczych w celu ograniczenia liczby dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej,  

- prowadzanie poradnictwa da rodzin w kryzysie i tworzenie systemu szybkiej interwencji, 

- zabezpieczenie finansowe pracy asystentów rodziny oraz kosztów szkoleń asystentów,  

- podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niekorzystnym zjawiskom 

społecznym (profilaktyka), 

- tworzenie dla dzieci sprzyjających warunków do rozwijania zainteresowań,  

- poszerzanie współpracy pomiędzy instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz dziecka 

i rodziny tj. szkoła, przedszkole, policja, organizacje pozarządowe. 

 

 

12. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów  alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii 

 

a) krótkie omówienie (diagnoza problemów uzależnień od alkoholu i narkotyków, 

działania, efekty, gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, 

gminny punkt pomocy psychologicznej) 

Realizacja zadań własnych Gminy z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom 

przebiegała zgodnie z podjętą przez Radę Gminy Kuźnica uchwałą nr XXX/193/18 z dnia 29 
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stycznia 2018 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok (dalej zwany Programem). 

Działania podejmowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii skierowane były do 

mieszkańców Gminy. Dotyczyły prowadzeniem działań edukacyjno-profilaktycznych, a także 

działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych zarówno przez 

dorosłych jaki i przez osoby niepełnoletnie, wspierania trzeźwości i promocji zdrowego stylu 

życia. Zgodnie z wymogami ustawowymi, zadaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (dalej zwana Komisją) jest 

podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób 

uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 

odwykowego. Komisja podczas posiedzeń każdorazowo podejmowała czynności mające na 

celu zmotywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego oraz 

uświadomienia im specyfiki choroby alkoholowej. 

Źródłem finansowania zadań zawartych w Programie są środki finansowe z budżetu 

Gminy, pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  

W 2018 roku zgodnie z planem GKRPAiPN dysponowała budżetem w wysokości 

83 500,00 zł. Na realizację zadań zawartych w Programie wydatkowano kwotę w wysokości 

57 365,19 zł, co stanowi 69% kwoty uzyskanej z zezwoleń ze sprzedaży alkoholu.  

 

Tabela 17. Struktura wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii 

Lp. Nazwa Wydatki Plan 

1. 
Świetlica środowiskowa Caritas 

Archidiecezji Białostockiej 
20 000,00 20 000,00 

2. Diety członków Komisji 4 700,00 9 600,00 

3. Gminny Punkt Pomocy Psychologicznej  9 000,00 20 000,00 

4. Działalność profilaktyczna (projekty)  21 515,19 31 250,00 

5. Szkolenia członków Komisji 2 150,00 2 650,00 

RAZEM 57 365,19 83 500,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica  

 

Na terenie Gminy funkcjonowała 1 świetlica środowiskowa prowadzona przez Caritas 

Archidiecezji Białostockiej, której działalność została dofinansowana z środków finansowych 

Gminy Kuźnica w wysokości 20 000 zł w ramach otwartego konkursu ofert na realizację 
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zadań publicznych. W świetlicy realizowano program zajęć dla dzieci i młodzieży 

pochodzących ze środowisk zagrożonych uzależnieniem, z rodzin w których występują 

problemy wychowawcze, ale także z rodzin funkcjonujących w sposób prawidłowy.   

Komisja odbyła 10 posiedzeń, podczas których omawiano sprawy: 

- uzależnień oraz przeprowadzono rozmowy interwencyjno-motywujące z osobami 

dotkniętymi problemem alkoholowym; 

- ofert programowych dotyczących profilaktyki alkoholowej dla dzieci i młodzieży; 

- ofert szkoleniowych dla członków Komisji; 

- zaplanowania budżetu Komisji i opracowania projektu GPPiRPA na 2019 rok; 

- opracowania rocznego sprawozdania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz realizacji GPPiRPA za 2017 r.; 

- analiza i opiniowanie kart projektów wpływających do GKRPAiPN. 

Komisja rozpatrzyła 13 wniosków o przeprowadzenie tzw. rozmów motywujących i 

podjęcia leczenia przez osoby uzależnione od alkoholu, które w związku z nadużywaniem 

alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację nieletnich, uchylają się od pracy 

lub systematycznie zakłócają porządek publiczny.  

 

Wykres 12. Statystyka wniosków złożonych o wszczęcie postępowania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych  GKRPAiPN 

 

Instytucja zobowiązania do leczenia odwykowego stosowana na podstawie ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ma na celu instytucjonalne 
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motywowanie do podjęcia terapii odwykowej. Utrudnieniem w realizacji ustawowej 

procedury jest lekceważenie wezwań na posiedzenia Komisji. W 2018 r. pięć z zaproszonych 

osób nie zgłosiło się na posiedzenie Komisji. 

Należy stwierdzić, że w wielu przypadkach spotkania z Komisją odnosiły pozytywny 

skutek, mobilizując osoby do ograniczenia picia oraz podejmowania leczenia. Osoby te 

niejednokrotnie do protokołu zobowiązały się do ograniczenia czy też zaprzestania picia.  

W takich przypadkach Komisja odstępowała od kierowania na badanie przez biegłych lekarzy 

zobowiązując te osoby do samodzielnego zgłoszenia się do lekarza psychiatry i 

przedstawienia Komisji zaświadczenia o podjęciu i  kontynuacji leczenia. 

Ponadto w trakcie posiedzeń omawiane były bieżące sprawy dotyczące profilaktyki 

oraz socjoterapii. Udzielano odpowiedzi na pisma kierowane do Komisji przez Sąd i inne 

instytucje na temat interwencji i działań wobec osób zgłaszających się do GKRPAiPN.  

Gminny Punkt Pomocy Psychologicznej w Kuźnicy czynny był w czwartki w 

godzinach: 13.00-17.00. Zatrudniony psycholog udzielał nieodpłatnie profesjonalnej pomocy 

psychologicznej dzieciom i młodzieży, osobom indywidualnym, rodzinom znajdującym się w 

trudnej sytuacji, wymagającym wsparcia w zakresie: problemów życiowych i rozwoju 

osobistego, problemów życia rodzinnego (m.in. alkohol i przemoc), trudności we 

wzajemnych relacjach, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów. Psycholog udzielił porad 110 

osobom. 

Wykres 13. Struktura porad udzielonych przez psychologa w Gminnym Punkcie Pomocy Psychologicznej 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych  GKRPAiPN 

 

Kontynuowano profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie 

wspomagania młodzieży w utrzymywaniu abstynencji poprzez udział w kampaniach i 

programach profilaktycznych oraz organizację czasu wolnego i finansowanie pozalekcyjnych 

zajęć sportowych i imprez towarzyszących. 

Zrealizowano następujące działania: 

1. „Sport najlepsza profilaktyka problemów alkoholowych” skierowany do dzieci z klubu 

sportowego „Pogranicze Kuźnica” oraz rodziców, grupa 15-20 dzieci w wieku 11 -14 lat. 

2. Zajęcia profilaktyczno-edukacyjne „Jestem wolny od nałogu - wygrywam”, uczniowie klas 

VII, 35 uczniów, zakres tematyczny: narkomania, 4 godz. lekcyjne, zajęcia prowadził 

psycholog z Centrum Koncept, 

3. „Co należy pić aby zdrowym być” 190 uczniów Szkoły Podstawowej w Kuźnicy (klasy IV, 

V, VI, VII, II)  

4. „Aktywne wakacje”- realizator Szkoła Podstawowa w Kuźnicy udział wzięły 23 osoby, 5 

godz. 09.07 – 14.07.2018, zapewnione posiłki i zajęcia.   

5. „Wakacje bez używek – półkolonie z kulturą” realizator Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 

w Kuźnicy, zajęcia w godz. 9.00 – 16.00; w dniach 02.07 – 31.07.2018 (całkowity koszt 

10 822,00 zł) 1 posiłek w trakcie zajęć ok. 30 osób. 

6. „III Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego”, czas realizacji: luty/marzec; wzięło 

udział 20 osób; 14 godz. zajęć sportowych i 5 godz. na organizację turnieju.  

7. Dowóz dzieci na basen w Sokółce w ramach realizacji projektu pn. „Umiem pływać”, 

zajęcia raz w tygodniu w okresie roku szkolnego, dzieci z klas III i II,  

8. Zakupiono pakiet materiałów profilaktycznych o uzależnieniach (narkotyki, alkohol, 

dopalacze, uzależnienie od Internetu. 

Odbyło się 1 szkolenie stacjonarne pt. ”Zmiany w ustawie o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz kompendium wiedzy z zakresu kontroli 

punktów sprzedaży napojów alkoholowych”   W szkoleniu uczestniczyli wszyscy członkowie 

Komisji (5 osób).  

W ramach prowadzonej działalności Komisja współpracowała z Posterunkiem Policji w 

Kuźnicy, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kuźnicy, Zespołem 

Interdyscyplinarnym w Kuźnicy, Sądem Rejonowym w Sokółce, kuratorami, pedagogiem 
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szkolnym, Szkołą Podstawową w Kuźnicy celem podniesienia skuteczności realizowanego 

Programu.  

13. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

 

a) krótkie omówienie  

Program współpracy Gminy Kuźnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 (zwany dalej 

Programem) został przyjęty Uchwałą Nr XXXVII/176/17 Rady Gminy Kuźnica z dnia 27 

listopada 2017 r.  

Program określa cel główny i cele szczegółowe, zasady i formy współpracy, zakres 

przedmiotowy, priorytetowe zadania publiczne, okres realizacji zadań w ramach programu, 

sposób realizacji programu, wysokość środków planowanych na realizację programu oraz o 

przebiegu konsultacji, a także tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do 

opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.   

Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz 

podmioty, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie w budżecie Gminy przeznaczono kwotę w 

wysokości 138 000,00 zł. 

Ogłoszono 1 konkurs na realizację zadań publicznych. Wpłynęło 6 ofert od 5-ciu 

podmiotów. We współpracy z Gminą organizacje pożytku publicznego zrealizowały 

łącznie 4 zadania publiczne. 

1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównanie szans w/w rodzin i osób udzielna m.in. poprzez prowadzenie placówek wsparcia 

dziennego – 20 000,00 zł; 

2. Ochrona i promocja zdrowia m.in. poprzez zapewnienie opieki medycznej osobom chorym 

i niepełnosprawnym – 25 000,00 zł; 

3. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 67 000,00 zł; 

4. Działania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej pielęgnowania 

polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – 10 000,00 zł.  
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b) Rekomendacje 

Tabela 18. Zakres wsparcia w ramach ogłoszonego przez Gminę Kuźnica otwartego konkursu ofert. 

Lp. 
Nazwa 

organizacji 

Nazwa zadania 

realizowanego 

przez 

organizację 

Całkowity 

koszt 

zadania 

Kwota 

wnioskowana 

Kwota 

wsparcia 

udzielonego 

przez Gminę 

Nr umowy 

1. 
Caritas 

Archidiecezji 

Białostockiej 

Świetlica 

środowiskowa w 

Gminie Kuźnica 

28 264,00 20 000,00 20 000,00 Or.526.10.2018  

2. 
Caritas 

Archidiecezji 

Białostockiej 

Stacja opieki w 

Gminie Kuźnica 
105 400,00 25 000,00 25 000,00 Or.526.9.2018 

3. 

Stowarzyszenie 

Ludowy Klub 

Sportowy 

„Pogranicze” w 

Kuźnicy 

Rozwój sportu w 

gminie Kuźnica 
70 040,00 67 000,00 67 000,00 Or.526.11.2018 

4. 
Stowarzyszenie 

Dzieci i Młodzieży 

w Kuźnicy  

Działania na 

rzecz 

Stowarzyszenia 

Dzieci i 

Młodzieży w 

Kuźnicy 

41 428,20 22 522,20 8 000,00 Or.526.12.2018 

5. Klub Jeździecki 

Popławce 

Popularyzacja 

jeździectwa 

wśród 

mieszkańców 

Gminy Kuźnica 

38 385,00 38 385,00 0,00 - 

6. 
Fundacja 

Nowoczesny 

Konin 

"Znam zabytki 

mojej gminy! 

Kościół pw. 

Opatrzności 

Bożej w 

Kuźnicy" - 

warsztaty 

architektury 

sakralnej gminy 

Kuźnica dla 

dzieci 

2 627,10 2 000,00 0,00 - 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica  
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VI. Realizacja uchwał rady gminy 

 

1. Omówienie ogólne  

 

W 2018 roku odbyło się 7 Sesji Rady Gminy Kuźnica w trakcie których podjęto 86 

uchwał, w tym:  

- budżet i zmiany do budżetu – 8 uchwał  

- Wieloletnia Prognoza Finansowa  i zmiany – 6 uchwały  

- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokólskiemu – 6 uchwał  

- podatkowe – 3 uchwał  

- wybory samorządowe – 2 uchwały  

- oświatowe – 7 uchwał  

- pomoc społeczna – 6 uchwał  

- gospodarka komunalna – 3 uchwały  

- programy – 6 uchwał  

- ograniczenia dostępności alkoholu  – 3 uchwały  

- skargi na działalność wójta – 8 uchwał 

- statut i zmiany statutu- 2 uchwały  

- działalność Rady Gminy Kuźnica oraz Komisji Rady Gminy Kuźnica – 15 uchwał   

- pozostałe – 11 uchwał.   

 Zakończono realizację 43 uchwał. Wszystkie uchwały, w stosunku do których 

organem nadzoru jest wojewoda przekazano do Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Białymstoku, zaś uchwały dotyczące finansów do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Białymstoku w ustawowym terminie 7 dni. Uchwały stanowiące akty 

prawa miejscowego zostały przekazane do Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa 

Podlaskiego oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kuźnica. W  

Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego opublikowano 31 uchwał. 
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2. Zestawienie szczegółowe 

 
Tabela 19. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Kuźnica w 2018 r.  

 

Lp. Numer uchwały 
Data 

podjęcia 
W sprawie              Sposób realizacji Uwagi 

1. 

 

 

XXX/185/18 

 

 

29.01.2018 

 

 

ustanowienia herbu i pieczęci Gminy Kuźnica 

oraz ustalenia zasad ich używania 

Unieważniona Rozstrzygnięciem 

Nadzorczym Wojewody Podlaskiego 

NK-II.4131.19.2018.EC z dnia 

07.03.2018 r. 

- 

2. 

 

 

XXX/186/18 

 

 

29.01.2018 

 

 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Kuźnica na lata 2018-2030 

 

Zrealizowano - 

3. 

 

XXX/187/2018 

 

29.01.2018 

 

uchwalenia budżetu Gminy Kuźnica na 2018 

rok 

Zrealizowano 

 - 

4. 

 

 

XXX/188/2018 

 

 

29.01.2018 

 

 

udzielenia Powiatowi Sokólskiemu pomocy 

finansowej na wsparcie Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w Sokółce 

Uchwała została zmieniona. 

 
- 

5. XXX/189/18 29.01.2018 

zmieniająca uchwałę Nr X/57/15 w sprawie 

gromadzenia i przeznaczania środków 

publicznych na wydzielonych rachunkach 

dochodów jednostek oświatowych 

Dochody na wydzielonym rachunku 

jednostek oświatowych: Szkoły i 

Przedszkola są gromadzone i 

rozdysponowywane zgodnie z zapisami 

uchwały. 

- 

6. XXX/190/18 29.01.2018 

zmieniająca uchwałę Nr XI/69/15 w sprawie 

organizacji wspólnej obsługi jednostek 

organizacyjnych Gminy Kuźnica 

Urząd Gminy prowadzi obsługę 

księgową dla jednostek oświatowych 

gminy Kuźnica. 

- 
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7. XXX/191/18 29.01.2018 

regulaminu wynagradzania nauczycieli w 

placówkach oświatowych prowadzonych przez 

Gminę Kuźnica 

Uchwalony regulamin został wdrożony 

w placówkach oświatowych. 

Wynagrodzenia nauczycieli są naliczane 

zgodnie z przyjętym regulaminem. 

W trakcie 

realizacji 

8. XXX/192/18 29.01.2018 

planu dofinansowania doskonalenia 

zawodowego nauczycieli zatrudnionych w 

szkole i przedszkolu oraz maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat za kształcenie oraz 

specjalności i formy kształcenia 

W budżecie Gminy zaplanowano w 

wysokości 1% planowanych rocznych 

środków przeznaczonych na 

wynagrodzenia osobowe nauczycieli tj. 

21 969,00 zł. Wykorzystano środki na 

dofinansowanie doskonalenia 

zawodowego: dofinansowano studia 

podyplomowe o specjalnościach: 

geografia i chemia dla dwóch nauczycieli 

oraz koszty przejazdu w wysokości 

3963,81 zł.  Pozostałe środki 

pozostawały w dyspozycji dyrektora 

szkoły i przedszkola. 

- 

9. XXX/193/18 29.01.2018 

Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok 

opis realizacji uchwały znajduje się na 

str. 50- 55 Raportu. 
Zrealizowana 
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10. XXX/194/18 29.01.2018 

ustalenia dopłat do taryf za dostawę wody 

pobieranej z urządzeń zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków 

wprowadzonych do zbiorczych urządzeń 

kanalizacyjnych oraz ustalenia stawek 

jednostkowych  dotacji przedmiotowych dla 

Zakładu Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Kuźnicy 

Zakładowi przyznano łącznie 343 194,00 

zł dotacji,  w tym dopłatę do 1 m3 

odprowadzonych ścieków oraz dopłatę 

do 1 m3 dostarczonej wody. 

Dopłata do 1 m3 odprowadzonych 

ścieków, wyniosła 250 434 zł natomiast 

dopłata do 1 m3 dostarczonej wody 

92760 zł. 

Gmina wypłaciła w 2018 roku 

343190,06 zł dotacji, w tym: 

19 827,86 jako końcowe rozliczenie 

dotacji  za 2017 rok  tj. 

26 669,30 zł – dotacja do m3 wody 

(dopłata) 

- 6841,44 zł – dotacja do m3 ścieków 

(zwrot) 

W związku z większą ilością od 

planowanej odprowadzonych ścieków  

Gmina w 2019 roku przekazała 

41228,99  zł jako rozliczenie końcowe 

dotacji za 2018 rok tj. 

42 219,71 zł – dotacja do m3 wody 

(dopłata) 

- 990,72 zł – dotacja do m3 ścieków 

(zwrot) 

- 

11. XXX/195/18 29.01.2018 
uchwalenia planu pracy Rady Gminy Kuźnica 

na 2018 rok 
Plan pracy został zrealizowany - 

12. XXX/196/18 29.01.2018 
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej 

na 2018 rok 
Plan pracy został zrealizowany  - 

13. XXX/197/2018 29.01.2018 

zatwierdzenie planu pracy Komisji Gospodarki 

Komunalnej Rolnictwa Kultury Oświaty i 

Spraw  Publicznych na 2018 rok 

Plan pracy został zrealizowany - 
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14. XXX/198/18 29.01.2018 
zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania 

i Finansów na 2018 rok 
Zrealizowano - 

15. XXXI/199/2018 28.03.2018 
wniesienia skargi na rozstrzygnięcia nadzorcze 

Wojewody Podlaskiego 
Skarga została odrzucona - 

16. XXXI/200/18 28.03.2018 
zmian budżetu gminy na 2018 rok 

 
Zrealizowano - 

17. XXXI/201/18 28.03.2018 
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Kuźnica na lata 2018-2030 
Zrealizowano - 

18. XXXI/202/18 28.03.2018 

udzielenia Powiatowi Sokólskiemu pomocy 

finansowej na realizację dokumentacji 

projektowej do inwestycji pn. "Przebudowa 

ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych o 

nr 1264B do drogi krajowej nr 19 - Kruglany - 

Czuprynowo i 1266B Czuprynowo - Czepiele - 

Klimówka - Nomiki - Zaśpicze do drogi nr 

1256B na terenie Gmin Sokółka i Kuźnica” 

Udzielono pomocy Powiatowi 

Sokólskiemu na sporządzenie 

dokumentacji projektowej drogi  w 

kwocie 91 000 zł. W związku z 

niedotrzymaniem terminów realizacji 

zadania przez wykonawcę Powiat 

naliczył kary umowne w wysokości 50 

% kosztów zadania. W związku z 

powyższym dotacja nie została 

wykorzystana w pełnej wysokości. 

45 500 złotych zostało zwrócone przez 

Powiat Sokólski na rachunek Urzędu. 

- 

19. XXXI/203/18 28.03.2018 

udzielenia Powiatowi Sokólskiemu pomocy 

finansowej na realizację inwestycji pn. 

„Przebudowa drogi powiatowej o nr 1266B w 

m. Klimówka” 

Uchwała została zmieniona uchwałą nr 

XXXIII/223/18 Rady Gminy Kuźnica z 

dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi 

Sokólskiemu pomocy finansowej na 

realizację inwestycji pn. „Przebudowa 

drogi powiatowej nr 1266B w m. 

Klimówka” 

- 

20. XXXI/204/18 28.03.2018 
nadania Statutu Biblioteki Publicznej Gminy 

Kuźnica 
W trakcie realizacji - 
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21. XXXI/205/18 28.03.2018 

podziału Gminy Kuźnica na okręgi wyborcze, 

ustalenia ich granic i numerów oraz liczby 

radnych wybieranych w każdym okręgu 

wyborczym 

Zrealizowano - 

22. XXXI/206/18 28.03.2018 

podziału Gminy Kuźnica na stałe obwody 

głosowania, ustalania ich numerów, granic 

oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 

Zrealizowano - 

23. XXXI/207/18 28.03.2018 

określenia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Kuźnica w 2018r 

Uchwała opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podlaskiego 

z 2018 r. poz. 1759, ogłoszona 

13.04.2018 r. 

Opis realizacji uchwały str. 38-40 

Raportu. 

- 

24. XXXI/208/18 28.03.2018 
wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Kuźnica 

Na podstawie ww. uchwały zmienionej 

uchwałą XXXIV/241/18 Rady Gminy 

Kuźnica z 27.09.2018 r. dokonano 

zbycia prawa własności nieruchomości 

oznaczonej jako działka o nr geod. 78/2 

obręb Popławce, gm. Kuźnica 

- 

25. XXXI/209/18 28.03.2018 

określenia kryteriów, liczby punktów oraz 

rodzaju dokumentów potwierdzających 

spełnianie kryteriów w postępowaniu 

rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Kuźnica dla kandydatów zamieszkałych poza 

obwodem szkoły 

Rekrutacja odbywa się zgodnie z 

przyjętą uchwałą. 
- 

26. XXXI/210/18 28.03.2018 
uchwalenia Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny w Gminie Kuźnica na lata 2018-2020 

Opis realizacji uchwały str. 46-50 

Raportu. 

W trakcie 

realizacji 
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27. XXXII/211/18 14.06.2018 
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Kuźnica na lata 2018-2030 
Zrealizowano - 

28. XXXII/212/18 14.06.2018 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Kuźnica na lata 2016-2026 

Opis realizacji uchwały str. 28-30 

Raportu. 

W trakcie 

realizacji 

29. XXXII/213/18 14.06.2018 
ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru 

żłobków i klubów dziecięcych 

Nie dokonano żadnego wpisu do rejestru 

żłobków i klubów dziecięcych 

prowadzonego przez  Wójta Gminy 

Kuźnica 

W trakcie 

realizacji 

30. XXXII/214/18 14.06.2018 

określenia oraz zasad udzielania i rozmiaru 

zniżek tygodniowego obowiązku wymiaru 

godzin nauczycieli 

Wymiar pensum nauczycieli dla, których 

zastosowano zniżki  tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin 

nauczycieli jest zgodny z uchwałą 

W trakcie 

realizacji 

31. XXXII/215/18 14.06.2018 

określenia wymagań, jakie powinien spełniać 

przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w 

zakresie ochrony przed bezdomnymi 

zwierzętami, prowadzenia schronisk dla 

bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk, 

spalarni zwłok i ich części na terenie Gminy 

Kuźnica 

Uchwała opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podlaskiego 

z 2018 r. poz. 2817, ogłoszona 

26.06.2018 r. 

Nie złożono żadnego wniosku w zakresie 

przewidzianym uchwałą. 

W trakcie 

realizacji 

32. XXXII/216/18 14.06.2018 
określenia zasad zwrotu wydatków za 

świadczenia z pomocy społecznej 

Od momentu podjęcia uchwały nie 

zaistniał przypadek wymagający jej 

zastosowania 

W trakcie 

realizacji 

33. XXXII/217/18 14.06.2018 

zmiany Gminnej Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych w Gminie Kuźnica na 

lata 2011-2020 

Opis realizacji uchwały str. 40-46 

Raportu. 

W trakcie 

realizacji 

34. XXXII/218/18 14.06.2018 
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 

Gminy Kuźnica 

Skarga została rozpatrzona przez Radę 

Gminy jako bezzasadna. 
- 

35. XXXIII/219/18 29.06.2018 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy 

za 2017 rok 

Zrealizowano - 
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36. XXXIII/220/18 29.06.2018 

udzielenia Wójtowi Gminy Kuźnica 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 

2017 rok 

Udzielono absolutorium - 

37. XXXIII/221/18 29.06.2018 zmian budżetu gminy za 2018 rok Zrealizowano - 

38. XXXIII/222/18 29.06.2018 
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Kuźnica na lata 2018-2030 
Zrealizowano - 

39. XXXIII/223/18 29.06.2018 

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia 

Powiatowi Sokólskiemu pomocy finansowej 

na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej w miejscowości Klimówka nr 

1266B” 

Uchwała nie została zrealizowana 

ponieważ w postępowaniu przetargowym 

zorganizowanym przez Powiat Sokólski 

nie wyłoniono wykonawcy do realizacji 

przebudowy drogi. 

- 

40. XXXIII/224/18 29.06.2018 

udzielenia Powiatowi Sokólskiemu pomocy 

finansowej na realizację inwestycji pn. 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1266B w 

miejscowości Klimówka na długości 990m w 

km 4+683 do km 5+943” 

Uchwała nie została zrealizowana 

ponieważ w postępowaniu przetargowym 

zorganizowanym przez Powiat Sokólski 

nie wyłoniono wykonawcy do realizacji 

przebudowy drogi. 

- 

41. XXXIII/225/18 29.06.2018 

ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych na terenie 

Gminy Kuźnica 

Na koniec 2018 roku liczba wydanych 

zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych w Gminie przedstawia się 

następująco: 

1. W miejscu sprzedaży (gastronomia): 

a) 4 zawierających do 4,5% zawartości 

alkoholu oraz na piwo 

b) 2 zawierających powyżej 4,5% do 

18% zawartości alkoholu 

c) 2 zawierających powyżej 18% 

zawartości alkoholu. 

2. Poza miejscem sprzedaży (sklepy): 

a) 9 zawierających do 4,5% zawartości 

alkoholu oraz na piwo 

b) 7 zawierających powyżej 4,5% do 

18% zawartości alkoholu 

c) 6 zawierających powyżej 18% 

zawartości alkoholu. 

W trakcie 

realizacji 
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42. XXXIII/226/18 29.06.2018 
zasad usytuowania miejsc sprzedaży i 

podawania napojów alkoholowych 

Nie wydano zezwolenia na  sprzedaż 

napojów alkoholowych, ponieważ nie 

wpłynął żaden wniosek. 

W trakcie 

realizacji 

43. XXXIII/227/18 29.06.2018 

wprowadzenia odstępstwa od zakazu 

spożywania napojów alkoholowych w miejscu 

publicznym na terenie Gminy Kuźnica 

W 2018 roku wydano jednorazowe 

zezwolenie na sprzedaż napojów 

alkoholowych zawierających do 4,5% 

alkoholu oraz piwa, przeznaczonych do 

spożycia w miejscu sprzedaży w 

Kuźnicy ul. T. Kościuszki (stadion) 

podczas festynu „Dożynki Gminne”. 

Zezwolenie wydano zgodnie z 

obowiązującą uchwałą.  

W trakcie 

realizacji 

44. XXXIII/228/18 29.06.2018 
rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy 

Kuźnica 

Skarga została rozpatrzona przez Radę 

Gminy jako bezzasadna. 
Zrealizowana 

45. XXXIII/229/18 29.06.2018 
rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy 

Kuźnica 

Skarga została rozpatrzona przez Radę 

Gminy jako bezzasadna. 
Zrealizowana 

46. XXXIII/230/18 29.06.2018 
rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy 

Kuźnica 

Skarga została rozpatrzona przez Radę 

Gminy jako bezzasadna. 
Zrealizowana 

47. XXXIII/231/18 29.06.2018 
rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy 

Kuźnica 

Skarga została rozpatrzona przez Radę 

Gminy jako bezzasadna. 
Zrealizowana 

48. XXXIII/232/18 29.06.2018 
rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy 

Kuźnica 

Skarga została rozpatrzona przez Radę 

Gminy jako bezzasadna. 
Zrealizowana 

49. XXXIII/233/18 29.06.2018 
rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy 

Kuźnica 

Skarga została rozpatrzona przez Radę 

Gminy jako bezzasadna. 
Zrealizowana 

50. XXXIII/234/18 29.06.2018 
rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy 

Kuźnica 

Skarga została rozpatrzona przez Radę 

Gminy jako bezzasadna. 
Zrealizowana 

51. XXXIII/235/18 29.06.2018 

uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Podlaskiego zmieniającej 

uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego 

Krajobrazu „Wzgórza Sokólskie” 

Rada Gminy uzgodniła projekt uchwały 

Sejmiku Województwa Podlaskiego 

zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru 

Chronionego Krajobrazu „Wzgórza 

Sokólskie” 

- 
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52. XXXIII/236/18 29.06.2018 

przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków 

obowiązujących na terenie Gminy Kuźnica 

1. ZGKiM zapewnia dostawę wody 

zgodnie z uzyskanym pozwoleniem 

wodnoprawnym o odpowiedniej jakości, 

w dostatecznej ilości oraz pod 

wystarczającym ciśnieniem. Woda jest 

regularnie badana w zakresie 

parametrów mirkobiologicznych i 

chemicznych. Wyniki badań wskazują, 

jej przydatność do spożycia.  

2. ZGKiM zawiera umowy o zaopatrzenie 

w wodę i odprowadzenie ścieków z 

każdym odbiorcą, którego nieruchomość 

została przyłączona do sieci. 

3. Opis realizacji uchwały str. 97-102 

Raportu. 

W trakcie 

realizacji 

53. XXXIII/237/18 29.06.2018 
ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta 

Gminy Kuźnica 

Wynagrodzenie Wójta jest wypłacane w 

oparciu o niniejszą uchwałę. 

W trakcie 

realizacji 

54. XXXIV/238/18 27.09.2018 zmian budżetu gminy na 2018 rok Zrealizowano - 

55. XXXIV/239/18 27.09.2018 

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia 

Powiatowi Sokólskiemu pomocy finansowej 

na wsparcie Warsztatu Terapii Zajęciowej w 

Sokółce 

Udzielono pomocy Powiatowi 

Sokólskiemu na wsparcie WTZ w 

kwocie 11 064 zł. Dotacja została 

wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem 

i rozliczona. 

Zrealizowana 

56. XXXIV/240/18 27.09.2018 

uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska 

dla Gminy Kuźnica na lata 2018-2021 z 

perspektywą do 2025 r.” 

Opis realizacji uchwały str. 35-38 

Raportu. 

W trakcie 

realizacji 

57. XXXIV/241/18 27.09.2018 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Kuźnica 

Uchwała prostująca błąd pisarski dot. 

powierzchni działki przeznaczonej do 

zbycia w trybie bezprzetargowym, w 

uchwale Rady Gminy Kuźnica 

XXXI/208/18 z 28 marca 2018 r. 

Na podstawie ww. uchwał dokonano 

zbycia prawa własności nieruchomości 

oznaczonej nr geod. 78/2 obręb 

Popławce, gm. Kuźnica 

- 
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58. XXXIV/242/18 27.09.2018 zmian Statutu Gminy Kuźnica 

Uchwała realizowana zgodnie z jej 

zapisami. Utworzono Komisję Skarg, 

Wniosków i Petycji. W 2018 r. nie 

wpłynęła żadna interpelacja. Obrady 

Rady Gminy  są utrwalane za pomocą 

urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz, 

transmisja obrad odbywa się na żywo, 

nagrania są udostępniane w BIP w ciągu 

7 dni. Nie utworzył się żaden klub 

radnych. 

W trakcie 

realizacji 

59. 

 

 

 

I/1/18 22.11.2018 
wyboru Przewodniczącego Rady Gminy 

Kuźnica 

Dokonano wyboru Przewodniczącego 

Rady Gminy Kuźnica 
Zrealizowana 

60. I/2/18 22.11.2018 
wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 

Kuźnica 

Dokonano wyboru 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 

Kuźnica 

Zrealizowana 

61. II/3/18 30.11.2018 
powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Kuźnica 

Powołano Komisję Rewizyjną Rady 

Gminy Kuźnica 
Zrealizowana 

62. II/4/18 30.11.2018 powołania Komisji Planowania i Finansów 
Powołano Komisję Planowania i 

Finansów 
Zrealizowana 

63. II/5/18 30.11.2018 

powołania Komisji Gospodarki Komunalnej, 

Rolnictwa, Kultury, Oświaty i Spraw 

Publicznych 

Powołano Komisję Gospodarki 

Komunalnej, Rolnictwa, Kultury, 

Oświaty i Spraw Publicznych 

Zrealizowana 

64. II/6/18 30.11.2018 powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
Powołano Komisję Skarg, Wniosków i 

Petycji 
Zrealizowana 

65. II/7/18 30.11.2018 
wyboru Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej 
Zrealizowano - 

66. II/8/18 30.11.2018 zmian budżetu gminy na 2018 rok Zrealizowano - 
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67. II/9/18 30.11.2018 
określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości 

Podmioty zobowiązane do składania 

deklaracji na podatek od nieruchomości 

oraz decyzje wystawiane przez organ 

podatkowy uwzględniają stawki podatku 

określone  niniejsza uchwałą. 

W trakcie 

realizacji 

68. II/10/18 30.11.2018 
określenia wysokości stawek podatku od 

środków transportowych 

Podmioty zobowiązane do składania 

deklaracji na podatek od środków 

transportowych uwzględniają stawki 

podatku określone  niniejsza uchwałą. 

W trakcie 

realizacji 

69. II/11/18 30.11.2018 opłaty targowej 

Przy pobieraniu opłaty targowej przez 

inkasenta uwzględnione są stawki z 

niniejszej uchwały. Wysokość opłaty 

wyniosła 1 730,00 zł. 

W trakcie 

realizacji 

70. II/12/18 30.11.2018 

uchwalenia Programu współpracy Gminy 

Kuźnica z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2019 

W styczniu 2019 r. ogłoszono konkurs na 

realizację zadań publicznych w 2019 r. 

Kolejny konkurs ogłoszono w lutym 

2019 r. 

W trakcie 

realizacji. Okres 

obowiązywania:  

01.01 – 

31.12.2019 r. 

71. III/13/18 28.12.2018 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Kuźnica na lata 2019-2032 

Uchwała jest sukcesywnie zmieniana i 

realizowana. 
- 

72. III/14/18 28.12.2018 
uchwalenia budżetu gminy Kuźnica na 2019 

rok 

Uchwała jest sukcesywnie zmieniana i 

realizowana. 
- 

73. III/15/18 28.12.2018 zmian budżetu gminy na 2018 rok Zrealizowano - 

74. III/16/18 28.12.2018 
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Kuźnica na lata 2018-2030 
Zrealizowano - 
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75. 
III/17/18 28.12.2018 

ustanowienia wieloletniego programu 

osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na 

lata 2019-2023 

W ramach programu udziela się wsparcia 

dzieciom do czasu podjęcia nauki w 

szkole podstawowej oraz uczniom do 

czasu ukończenia nauki w szkole 

ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej, 

pomocy udziela się w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń 

albo dziecko wyraża chęć zjedzenia 

posiłku ( odpowiednio dyrektor szkoły 

lub przedszkola informuje Ośrodek o 

potrzebie udzielenia pomocy w formie 

posiłku), przyznanie pomocy odbywa się 

bez wydania decyzji administracyjnej 

oraz bez konieczności przeprowadzania 

rodzinnego wywiadu środowiskowego 

służącego ustalaniu sytuacji rodzinnej   

w trakcie 

realizacji 

 

76. III/18/18 28.12.2018 

podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do korzystania z pomocy 

społecznej przez osoby objęte wieloletnim 

rządowym programem „Posiłek w szkole i w 

domu” na lata 2019-2023 

 

Posiłek w szkole i w domu” na lata 

2019-2023 ( M.P. poz. 1007) program 

przewiduje udzielenie wsparcia w  

zakresie dożywiania osobom 

spełniającym kryterium dochodowe w 

wysokości 150% kryterium. Zgodnie ze 

wskazówkami ministerstwa w zakresie 

realizacji uchwały, gmina może udzielić 

wsparcia w formie dożywiania w 

przypadku podjęcia stosownej uchwały 

podwyższającej kryterium dochodowe. 

W trakcie 

realizacji 

77. III/19/18 28.12.2018 określenia zasad zwrotu wydatków za 

świadczenia z pomocy społecznej 

Od momentu podjęcia w/w uchwały nie 

zaistniał przypadek wymagający jej 

zastosowania. 

W trakcie 

realizacji 



Raport o stanie Gminy Kuźnica za rok 2018 

 

Strona 70 z 112 

 

78. III/20/18 28.12.2018 

Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok 

W 2019 r. zrealizowano następujące 

działania: prowadzenie gminnego punktu 

pomocy psychologicznej, zawarcie 

umów z biegłymi w zakresie 

uzależnienia od alkoholu; dofinansowano 

placówkę wsparcia dziennego; 

zorganizowano szkolenie dla 

przedsiębiorców prowadzących sprzedaż 

napojów alkoholowych na terenie Gminy 

Kuźnica; sfinansowano realizację 

profilaktycznego programu 

rekomendowanego pt. „Spójrz Inaczej” 

w klasach VIII Szkoły Podstawowej w 

Kuźnicy; sfinansowano  realizację 

projektów pn.: 1.„Robotyka w bibliotece 

– alternatywą dla fonoholizmu wśród 

dzieci” (pogadanki i zajęcia 

pozalekcyjne z robotyki); 2. „Młodość 

bez uzależnień” w Szkole Podstawowej 

w Kuźnicy (zajęcia warsztatowe i 

wycieczka do Kazimierza Dolnego). 

W trakcie 

realizacji 

79. III/21/18 28.12.2018 

ustalenia dopłat do taryf za dostawę wody 

pobranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę i odprowadzania ścieków 

wprowadzonych do zbiorczych urządzeń 

kanalizacyjnych oraz ustalenia stawek 

jednostkowych dotacji przedmiotowych dla 

Zakładu Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Kuźnicy 

Na  2019 roku przyznano zakładowi 

łącznie 305400 zł dotacji,  w tym dopłatę 

do 1 m3 odprowadzonych ścieków oraz 

dopłatę do 1 m3 dostarczonej wody.  

Dopłata do 1 m3 odprowadzonych 

ścieków, wyniosła 223 800,00 zł 

natomiast dopłata do 1 m3 dostarczonej 

wody 81 600,00 zł. 

Na dzień 30.04.2019 Gmina Kuźnica 

wypłaciła 150 993,99 zł dotacji, w tym: 

41 228,99 zł jako rozliczenie końcowe 

dotacji za 2018 rok tj. 

42 219,71 zł – dotacja do m3 ścieków 

(dopłata) 

 - 990,72 zł – dotacja do m3 wody 

(zwrot) 

W trakcie 

realizacji 
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80. III/22/18 28.12.2018 
ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta 

Gminy Kuźnica 

Wynagrodzenie jest wypłacane zgodnie z 

ustaleniami uchwały. 

W trakcie 

realizacji 

81. III/23/18 28.12.2018 zasad ustalania diet radnym Gminy Kuźnica 
Diety radnym są wypłacane zgodnie z 

ustaleniami uchwały.  

W trakcie 

realizacji 

82. III/24/18 28.12.2018 ustalenia diet sołtysom 
Diety sołtysom są wypłacane zgodnie z 

ustaleniami uchwały. 

W trakcie 

realizacji 

83. III/15/18 28.12.2018 
uchwalenia planu pracy Rady Gminy Kuźnica 

na 2019 rok 
Plan jest realizowany. 

W trakcie 

realizacji 

84. III/26/18 28.12.2018 
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej 

na 2019 rok 
Plan pracy Komisji jest realizowany.  

W trakcie 

realizacji 

85. III/27/18 28.12.2018 
zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania 

i Finansów na 2019 rok 
Plan pracy Komisji jest realizowany.  

W trakcie 

realizacji 

86. III/28/18 28.12.2018 

zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki 

Komunalnej, Rolnictwa, Kultury, Oświaty i 

Spraw Publicznych na 2019 rok 

Plan pracy Komisji jest realizowany.  

W trakcie 

realizacji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica
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VII. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi 

 

1. Współpraca międzynarodowa 

 

Kontakty zagraniczne samorządów terytorialnych są wyrazem zmian zachodzących w 

działaniach władz lokalnych i regionalnych, stanowiących w Europie efekt procesów 

globalizacyjnych w obrębie gospodarki oraz intensyfikacji integracji politycznej. Inicjowanie 

oraz rozwijanie relacji międzynarodowych staje się współcześnie coraz częściej istotnym 

składnikiem sprawnego zarządzania jednostką samorządową3.  

Gmina Kuźnica należy do gmin tworzących tzw. „wschodnią ścianę” Unii 

Europejskiej. W związku z tym faktem współdziałanie z regionami państw 

wschodnioeuropejskich ma szczególny wymiar. Konieczny stał się rozwój współpracy 

przygranicznej, rozbudowa infrastruktury granicznej, służącej ochronie środowiska, jak 

również przekazanie polskich doświadczeń, m.in. w dziedzinie ochrony środowiska regionom 

wschodnich sąsiadów Polski. W wyniku współpracy tworzy się sieć powiązań i zależności w 

zakresie aspektów społecznych, ekologicznych i ekonomicznych. 

Gmina Kuźnica i Berezowski Rejonowy Komitet Wykonawczy biorąc pod uwagę 

wzajemne zainteresowanie w pogłębianiu, umacnianiu i rozszerzaniu wielostronnych 

kontraktów, kierując się zasadami równoprawności i wzajemnych korzyści, zawarli w dniu 

23.11.2016 r. Porozumienie o nawiązaniu stosunków partnerskich w zakresie współpracy 

pomiędzy Gminą Kuźnica, Rzeczypospolita Polska a Berezowskim Rejonem Obwodu 

Brzeskiego Republiki Białoruś.  

Gmina jako beneficjent wiodący wraz z partnerami z Białorusi tj.: Komitetem 

Wykonawczym Rejonu Berezowskiego oraz Państwowym Unitarnym Przedsiębiorstwem 

Produkcyjnym „Usługi komunalne gospodarki mieszkaniowej w Berezie” uzyskała 

dofinansowanie na realizację projektu pn. „Poprawa zdolności do ochrony i promocji 

dziedzictwa naturalnego w Gminie Kuźnica i Rejonie Berezowskim poprzez wspólne 

inicjatywy w obszarze transgranicznym”, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 

Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. 

                                                           
3 Łukasz Buczkowski, Lech J. Żukowski, Formy współpracy międzynarodowej lokalnych jednostek samorządu 

terytorialnego. 
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Gmina jako Beneficjent wiodący w dniu 19 grudnia 2018 r. podpisał umowę grantową 

nr PLBU.01.02.00-20-0090/17-00 na realizację projektu pt. „Poprawa zdolności do ochrony i 

promocji dziedzictwa naturalnego w Gminie Kuźnica i Rejonie Berezowskim poprzez 

wspólne inicjatywy w obszarze transgranicznym”. W dniu 13 lutego 2019 r. przedstawiciele 

beneficjentów tj.: Pan Paweł Mikłasz - Wójt Gminy Kuźnica, Pan Martyniuk Leonid 

Aleksewicz - Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Rejonu Berezowskiego oraz Pan 

Klimczuk Walery Wasiljewicz - Dyrektor Państwowego Unitarnego Przedsiębiorstwa 

Produkcyjnego „Usługi komunalne gospodarki mieszkaniowej w Berezie”, zawarli umowę 

partnerska na realizację ww. projektu. 

Gmina Kuźnica pogłębia współpracę pozostając w stałych kontaktach z ww. 

partnerami w celu prawidłowego rozpoczęcia realizacji projektu modernizacji oczyszczalni 

ścieków w Kuźnicy oraz kontynuowania realizacji inwestycji.  

 

2. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Szlak Tatarski’’ 
 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski (zwane dalej 

Stowarzyszeniem) zostało powołane podczas Zebrania Członków Założycieli, które odbyło się 

w marcu 2007 roku z inicjatywy grupy lokalnych liderów z powiatu sokólskiego, działających 

na rzecz rozwoju obszaru, poprawienia warunków życia mieszkańców, rozwoju aktywności 

społecznej, dbałości o dziedzictwo kulturowe oraz uzyskania dodatkowego źródła 

finansowania inicjatyw lokalnych4. Członkami Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski są gminy: 

Krynki, Kuźnica, Sidra, Sokółka i Szudziałowo. 

 

Tabela 20. Wnioski o dofinansowanie złożone do LGD Szlak Tatarski  

Lp. Tytuł projektu 
Wnioskowana kwota 

(zł) 
Beneficjent 

1. 

Wyposażenie obiektów kulturalnych na 

operacje z zakresu zachowania dziedzictwa 

lokalnego w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

36 050,00 GOKiS w Kuźnicy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica  

 

Członkostwo w LGD Szlak Tatarski sprzyja budowie sieci powiązań, wymiany 

kontaktów i doświadczeń, a tym samym wspiera kapitał społeczny wyrażający się poprzez 

zaangażowanie w życie wspólnoty i podejmowane inicjatywy. 

 

                                                           
4 Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 – 2020.  
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3. Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego 

 

Celem Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego (zwanego dalej 

Związkiem) jest wspieranie idei samorządności terytorialnej, obrona wspólnych interesów 

gmin wiejskich, dążenie do ich społeczno-gospodarczego rozwoju w tym również wspieranie 

działalności naukowej i oświatowej oraz kulturalnej, a także kultury fizycznej i sportu5.  

Związek inicjuje szeroką platformę współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy 

gminami. Związek organizował szkolenia, warsztaty i konferencje wspierające realizację 

gminnych zadań i doskonalące umiejętności przedstawicieli samorządów. Umożliwiał dialog 

samorządowców z zapraszanymi na kongresy gośćmi, m.in. parlamentarzystami z 

województwa podlaskiego, Wojewodą Podlaskim, Zarządem Województwa Podlaskiego.  

Związek zajmuje się również promocją gmin członkowskich. Zarząd ZGWWP wydał 

album z okazji obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, pt. „100 lat 

niepodległości Polski w podlaskich gminach”. Informacje do przygotowania albumu 

dostarczyły gminy z województwa podlaskiego. Album prezentuje bogactwo i potencjał gmin 

w zakresie kultury, jak również działania poszczególnych samorządów związane z 

organizacją imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych. Przytoczono wydarzenia 

historyczne w ciągu ostatnich stu lat związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości.  

Związek tworzy forum wymiany doświadczeń dla gmin członkowskich, zapewniając 

różnorodne formy współdziałania, np. wykorzystanie doświadczeń z innych gmin w 

rozwiązywaniu podobnych problemów. Członkostwo Gminy Kuźnica w ZGWWP pozwala na 

skuteczne wyartykułowanie potrzeb gminy i efektywną walkę o własne interesy. Postulaty 

reprezentowane przez ZGWWP mają o wiele większą siłę przebicia aniżeli postulaty 

wysyłane z małej gminy.  

 

VIII. Inne istotne działania wójta 

 

Wójt Gminy Kuźnica jest członkiem Powiatowej Rady Rynku Pracy w Sokółce. 

Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo-doradczym starosty w sprawach 

polityki rynku pracy. Do jej zadań należy m.in.: inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do 

pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie, ocena racjonalności gospodarki środkami 

                                                           
5 Statut Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Załącznik do uchwały Nr XXI/26/17 

Zgromadzenia Ogólnego ZGWWP z dnia 14 września 2017 r.  
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pracy; opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów 

dotyczących promocji zatrudnienia i finansowania innych fakultatywnych zadań.  

W roku 2018 r. na terenie Gminy Kuźnica wystąpiła klęska suszy. Wójt Gminy 

Kuźnica niezwłocznie po pojawieniu się komunikatu na portalu JUNG o wystąpieniu suszy 

rolniczej, wystąpił do Wojewody Podlaskiego o powołanie komisji ds. szacowania szkód w 

gospodarstwach rolnych. W ramach ogłoszonego naboru wpłynęło ok. 400 wniosków o 

szacowanie szkód. Komisja powołana zarządzeniem Wojewody Podlaskiego dokonała 

wizytacji i szacowania szkód w gospodarstwach rolnych. Następnie, z każdego szacowania 

sporządzono protokół, który po podpisaniu przez rolnika został przekazany do Wojewody 

Podlaskiego celem naliczenia i wypłaty odszkodowania. Cała akcja została przeprowadzona 

sprawnie, szybko i terminowo.  

W wyniku niekorzystnej sytuacji w zakresie opłat za odbiór odpadów komunalnych 

przez podmioty zewnętrzne (procentowy wzrost ceny w stosunku do obowiązującej aktualnie 

wyniósł 279,36%), Wójt Gminy Kuźnica podjął decyzję o realizowaniu tego zadania we 

własnym zakresie przy udziale ZGKiM w Kuźnicy. Takie rozwiązanie pozwoliło na 

pozostawienie opłat na dotychczasowym poziomie. Realizacja zadania w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi rozpoczęła się od zakupu samochodu do wywozu 

śmieci, zakupu koszy, worków, ustalania harmonogramu odbioru itp. 

Na terenie Gminy podejmowano także akcje informacyjne. Podjęto działania 

edukacyjne w zakresie segregacji śmieci oraz zakazu spalania odpadów w piecach. Urząd 

Gminy włączył się w akcję pt. „POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE – MOŻESZ 

MIEĆ NA NIE WPŁYW” organizowaną przez Policję. W trakcie spotkania poruszono 

tematykę zagrożeń występujących na terenie gminy Kuźnica, działań priorytetowych 

dzielnicowych oraz ich roli w przygotowaniu i prowadzeniu przedsięwzięć z zakresu 

profilaktyki społecznej. 

Urząd Gminy Kuźnica we współpracy GOKiS w Kuźnicy zorganizował najważniejszą 

imprezę kulturalną na terenie Gminy – Dożynki Gminne. Wydarzenie, od kilku lat cieszy się 

coraz większą popularnością i przyciąga tłumy mieszkańców Gminy i powiatu sokólskiego.  

Wspólnie zorganizowano także uroczyste obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę 

niepodległości. Program uroczystości obejmował trzy dni. Nowością był udział w 

ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do hymnu”. Wspólnie odśpiewano Mazurek 

Dąbrowskiego, który wybrzmiał również z systemu SWO umieszczonego na budynku 

Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuźnicy. 
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IX. Oświata i edukacja, kultura, gospodarka komunalna, aktywność 

obywatelska, rozwój zasobów ludzkich 
 

 

W Gminie Kuźnica działają dwie jednostki oświatowe dla których Gmina jest 

organem prowadzącym Przedszkole w Kuźnicy oraz Szkoła Podstawowa w Kuźnicy. 

Placówki Oświatowe prowadzone przez Gminę Kuźnica dysponują dobrze 

wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną. Wiodącą grupę stanowią nauczyciele dyplomowani            

i mianowani. Wielu nauczycieli posiada uprawnienia do nauczania dwóch przedmiotów, inni 

podnoszą swoje kompetencje zawodowe w ramach studiów podyplomowych. 

 

1. Przedszkole 

 

a) Organizacja edukacji przedszkolnej 

W roku 2018  Przedszkole w Kuźnicy było czynne w godzinach 6.30 – 16.30, z 

przerwą wakacyjną od 02 lipca do 31 lipca 2018 r. Do końca czerwca 2018 r. do placówki 

uczęszczało 77 dzieci.  W placówce funkcjonowały 3 oddziały: 

Od września 2018 r. nastąpił wzrost udziału dzieci 3-letnich w wychowaniu 

przedszkolnym, w związku z utworzeniem dodatkowego oddziału w placówce. Oddział 

zorganizowano w ramach projektu prowadzonego przez Gminę Kuźnica:  „Każdy chce być 

przedszkolakiem - zwiększenie dostępności dzieci do przedszkola” współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III 

KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działania 3.1. Kształcenie i edukacja, Poddziałania 

3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Wdrożenie 

projektu spowodowało wzrost miejsc w przedszkolu z 75 do 100. Od września 2018 r. zostały 

utworzone 4 oddziały,  do których uczęszczało 93 dzieci. 

 

Tabela 21. Zatrudnienie nauczycieli według rodzaju kwalifikacji i stopnia awansu zawodowego 

Rodzaj kwalifikacji 

Stopnie awansu zawodowego 

Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany 
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Tytuł zawodowy 

magistra z 

przygotowaniem 

pedagogicznym 

Zatrudnieni w 

pełnym wymiarze 
0 0 1 0 3 4 1 0 

Z
at

ru
d

n
ie

n
i 

w
 

n
ie

p
eł

n
y

m
 

w
y

m
ia

rz
e:

 liczba 0 0 2 1 1 2 1 0 

w 

tym 

etatu 

0,00 0,00 0,16 0,09 0,25 0,36 0,05 0,00 

Razem etaty: 0,00 0,00 1,16 0,09 3,25 4,36 1,05 0,00 

Tytuł zawodowy 

magistra bez 

przygotowania 

pedagogicznego, 

tytuł zawodowy 

licencjata 

/inżyniera z 

przygotowaniem 

pedagogicznym 

Zatrudnieni w 

pełnym wymiarze 
1 1 0 0 0 0 0 0 

Z
at

ru
d

n
ie

n
i 

w
 

n
ie

p
eł

n
y

m
 

w
y

m
ia

rz
e:

 liczba 0 0 0 0 0 0 0 0 

w 

tym 

etatu 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Razem etaty: 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tytuł zawodowy 

licencjata 

/inżyniera bez 

przygotowania 

pedagogicznego, 

dyplom ukończenia 

kolegium 

nauczycielskiego, 

nauczycielskiego 

kolegium języków 

obcych 

Zatrudnieni w 

pełnym wymiarze 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Z
at

ru
d

n
ie

n
i 

w
 

n
ie

p
eł

n
y

m
 

w
y

m
ia

rz
e:

 liczba 0 0 1 1 0 0 0 0 

w 

tym 

etatu 

0,00 0,00 0,04 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

Razem etaty: 0,00 0,00 0,04 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pozostałe 

kwalifikacje 

Zatrudnieni w 

pełnym wymiarze 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Z
at

ru
d

n
ie

n
i 

w
 

n
ie

p
eł

n
y

m
 

w
y

m
ia

rz
e:

 

liczba 0 0 0 0 0 0 0 0 

w 

tym 

etatu 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Razem etaty: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ogółem: 

Zatrudnieni w 

pełnym wymiarze 
1 1 1 0 3 4 1 0 

Z
a

tr
u

d
n

ie
n

i 
w

 

n
ie

p
eł

n
y

m
 

w
y

m
ia

rz
e:

 liczba 0 0 3 2 1 2 1 0 

w 

tym 

etatu 

0,00 0,00 0,20 0,14 0,25 0,36 0,05 0,00 

Razem etaty: 1,00 1,00 1,20 0,14 3,25 4,36 1,05 0,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica  
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Tabela 22. Wynagrodzenie nauczycieli 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
nauczyciel 

stażysta 
100% 2 752,92 2 900,20 1,00 1,00 34360,56 30576,23 -3784,33 

2 
nauczyciel 

kontraktowy 
111% 3 055,74 3 219,22 1,19 0,76 32928,46 32551,61 -376,85 

3 
nauczyciel 

mianowany 
144% 3 964,20 4 176,29 3,25 3,74 179224,87 191454,55 12229,68 

4 
nauczyciel 

dyplomowany 
184% 5 065,37 5 336,37 0,25 0,06 6680,67 21228,55 14547,88 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica  

 

b) Dane i wskaźniki oświatowe 

 

Tabela 23. Wskaźniki oświatowe 

Wyszczególnienie 
Wg. stanu na 

dzień 31.03.2018 

Wg. stanu na 

dzień 30.09.2018 

Liczba uczniów 77 93 

Liczba oddziałów 3 4 

Liczba etatów nauczycielskich 6,47 6,5 

Liczba etatów administracyjnych 1 1 

Liczba etatów obsługi 7 8 

Uczniowie na oddział  25,67 24,25 

Etaty nauczycielskie na oddział 2,16 1,63 

Uczniowie na etat nauczycielski 11,9 15,23 

Uczniowie na etat administracji 77 93 

Uczniowie na etat obsługi 11,00 11,63 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica  
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c) Bezpieczeństwo w przedszkolu 

 

Przedszkole w Kuźnicy zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki nauki w 

placówce oraz bezpieczeństwo poza budynkiem (plac zabaw, wycieczki piesze i autokarowe) 

w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. 

 

d) Projekty i programy realizowane w przedszkolu 

 

Zrealizowano następujące projekty i programy: 

 „Czyste powietrze wokół nas” – ogólnopolski program profilaktyczny, koordynowany 

przez  PSSE w Sokółce; 

 „Moje dziecko idzie do szkoły” - ogólnopolski program edukacyjny kierowany do 

dzieci mających rozpocząć naukę w szkole oraz ich rodziców;  w Przedszkolu w 

Kuźnicy koordynowany przez  PSSE w Sokółce; 

 „Kubusiowi przyjaciele natury” - ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli, 

poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś. Jego celem jest 

proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już od najmłodszych lat; 

 „Mamo, tato, wolę wodę!” – ogólnopolski program edukacyjny zainicjowany przez 

Żywiec Zdrój. Jego celem jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie, zwrócenie 

uwagi na zagadnienie ochrony środowiska oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu 

prawidłowych nawyków żywieniowych i postawy proekologicznej u dzieci; 

 „Śmiało rozmawiamy dla dobra dzieci” - ogólnopolski program edukacyjny dla 

przedszkoli, który ma za zadanie poszerzyć wiedzę rodziców i nauczycieli w zakresie 

przyczyn, przebiegu i łagodzenia dolegliwości związanych z chorobami wieku 

przedszkolnego; 

 „Akademia Wyobraźni Play-Doh” - ogólnopolski program edukacyjny dla 

przedszkolaków, koncentrujący się na rozwijaniu umiejętności kreatywnego myślenia 

i zdolności manualnych dzieci; 

 „Piękna nasza Polska cała” – międzynarodowy projekt edukacyjny, który miał na celu 

kształtowanie postaw patriotycznych , uwrażliwianie na piękno, folklor i tradycje 

Polski, kształtowanie tożsamości narodowej dzieci poprzez poznanie historii państwa 

polskiego i symboli narodowych, poznanie tradycji, zwyczajów, poznanie tańców 

ludowych, wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem; 
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 „Mały miś w świecie wielkiej literatury” - międzynarodowy projekt edukacyjny, który 

miał na celu rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, 

przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi 

świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą; 

 projekt edukacyjny „Bohater tygodnia” – celem projektu było: nawiązanie 

pozytywnych relacji między dziećmi, tworzenie postaw prospołecznych, współpraca z 

domem rodzinnym dziecka. 

Większe sukcesy: 

 wyróżnienie w konkursie „Stulecie Niepodległości w Barwach Biało – Czerwonych”, 

organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz Młodzieżowy Dom 

Kultury; 

 I miejsce oraz tytuł „Przedszkole roku 2018 w powiecie sokólskim”, w plebiscycie 

organizowanym przez Kurier Poranny i Gazetę Współczesną. 

 

e) Zadania inwestycyjne i remonty, sprzęt oraz wyposażenie 

 

W miesiącu  lipcu 2018 r. Gmina wyremontowała salę zajęć i łazienkę na parterze. 

Pomieszczenia te zostały zaadaptowane do potrzeb nowej grupy przedszkolnej. Wyposażenie 

sali  zakupiono ze środków z projektu prowadzonego przez Gminę Kuźnica: :  „Każdy chce 

być przedszkolakiem - zwiększenie dostępności dzieci do przedszkola” współfinansowanego 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III 

KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działania 3.1. Kształcenie i edukacja, Poddziałania 

3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. 

Z przedszkolnego placu zabaw usunięto stare metalowe zabawki, wywieziono betony 

z piaskownicy i kręgi osadników, wymieniono i utwardzono grunt. Do ogrodu 

przedszkolnego zakupiono zabawki karuzelę, huśtawkę, bujak a grunt pod sprzętem wyłożono 

bezpieczną nawierzchnią. Wydatków na ww. zadanie dokonano z  środków z projektu 

prowadzonego przez Gminę Kuźnica: : „Każdy chce być przedszkolakiem - zwiększenie 

dostępności dzieci do przedszkola”. Plac zabaw został również doposażony w karuzelę 

krzyżową zakupioną ze środków własnych placówki. Zakupiono nowe półki i szafki do sal ze 

środków sponsorowanych. Wyposażenie placówki wzbogacono również o zmywarkę 

gastronomiczną. 
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2. Szkoła Podstawowa  

 

Z dniem 1 września 2017 r. w wyniku reformy dotychczas funkcjonujący Zespół 

Szkół w Kuźnicy został przekształcony w Szkołę Podstawową w Kuźnicy z klasami 

gimnazjalnymi. 

Tabela 24. Organizacja Szkoły Podstawowej 

Lp. Klasa Dziewczęta Chłopcy Razem 

Szkoła Podstawowa 

1.  I 10 16 26 

2.  II a 7 9 16 

3.  II b 8 8 16 

4.  III 8 6 14 

5.  IV a 9 11 20 

6.  IV b 13 7 20 

7.  V a 11 14 25 

8.  V b 18 8 26 

9.  VI 12 13 25 

10.  VII a 7 15 22 

11.  VII b 11 9 20 

12.  VIII a 10 8 18 

13.  VIII b 7 9 16 

Razem: 131 133 264 

Oddziały Gimnazjum 

14.  III a 8 10 18 

15.  III b 9 9 18 

Razem: 17 19 36 

Ogółem: 148 152 300 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica  

Tabela 25. Wyniki uczniów w egzaminach zewnętrznych (gimnazjalnych) 

Oddziały Gimnazjum w 

Kuźnicy 

2018 

Średnia szkoły  

(%) 

Średnia województwa 

podlaskiego (%) 

Średnia krajowa  

(%) 

GH – JP - 70   GH – JP – 67  GH – JP – 68  

GH – W – 59 GH – W – 59 GH – W – 59  

GM – M – 54 GM – M – 53 GM – M – 52  

GM – P – 58  GM – P – 56 GM – P – 56  

GJ. A – P – 64  GJ. A – P – 69 GJ. A – P – 68  

GJ. A – R – 49 GJ. A – R – 45  GJ. A – R – 52  

GJ. R – P – 73 GJ. R – P – 60  GJ. R – P – 74  

GJ. R – R – 42 GJ. R – R – 41  GJ. R – R – 51  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica  

GH – JP - część humanistyczna - j. polski 

GH – W - część humanistyczna - historia i WOS 

GM – M - część matematyczna – matematyka 

GM – P – część matematyczna - przedmioty przyrodnicze 

GJ. A – P – j. angielski podstawowy 

GJ. A – R - j. angielski rozszerzony 

GJ. R – P - j. rosyjski podstawowy 

GJ. R – R - j. rosyjski rozszerzony 
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a) Osiągnięcia edukacyjne i sportowe uczniów 

 

Uczniowie szkoły brali udział w różnorodnych konkursach o zasięgu powiatowym i 

wojewódzkim, osiągali znaczące miejsca i wyróżnienia.  

 

Tabela 26. Osiągnięcia konkursowe 

Rodzaj konkursu Ilość uczestników Uzyskane tytuły 

Recytatorskie 8 2 miejsca III, 4 wyróżnienia 

Plastyczne 32 
3 miejsca I, 1 wyróżnienie,  

2 nagrody 

Literackie 10 1 finalista 

Fotograficzne 2 III miejsce 

Muzyczne 1 II miejsce 

Pożarniczy 3 III miejsce 

Językowe 3 wyróżnienie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica  

W 2018 roku odnotowano szereg sukcesów sportowych. Nasi uczniowie uczestniczyli 

w finałach wojewódzkich w następujących dyscyplinach: indywidualnie i drużynowo w 

tenisie stołowym, biegach przełajowych oraz lekkoatletyce. 

Tabela 27. Osiągnięcia sportowe 

Rodzaj zawodów Ilość uczestników Uzyskane tytuły 

Piłka nożna 24 III miejsce, V miejsce 

Tenis stołowy 15 IV miejsce 

Lekka atletyka 6 VIII i IX miejsce 

Tenis stołowy drużyn 4 IV miejsce 

Tenis stołowy indywidualny 4 VII, IX, X miejsce 

Biegi przełajowe drużyn 4 XI miejsce 

Biegi przełajowe indywidualny 3 IV, VIII, X miejsce 

Lekka atletyka 7 VIII, XV miejsce 

Biegi przełajowe 3 II, III, X miejsce 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica  

Tabela 28. Zajęcia pozalekcyjne 

 

Lp. Rodzaj zajęć Nazwa zajęć dodatkowych 

Klasy, w których 

zajęcia były 

realizowane 

Liczba Uczniów 

1. plastyczne 

Koło Origami 
V-VIA SP, 

IIB, IIIA, Gim 
21 

Koło plastyczne  IA SP 16 

Zajęcia plastyczne Ia,b, IIIab 10 

Koło Małego Twórcy II SP 14 

Zajęcia Małego Twórcy  I B SP 15 

Koło plastyczne VIIa 6 

Koło Małego Twórcy III A SP 15 

Koło plastyczne  III B SP 20 
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2. artystyczne 

Schola 
IIIA, IIIB, IVB, V, 

VIA, VIB SP 
24 

„Teatrzyk Kresowy” IV 17 

zaj. rozw. muzyczne IV,V,IIIG,  7 

3. informatyczne 

Koło informatyczne IIIA,IIIB Gim 3 

Praca z uczniem zdolnym 

(koło fizyczne) 
IIIA,IIIB Gim 

 

2 

4. przedmiotowe 

Koło historyczne IIA,  IIIB Gim 8 

Koło j. angielskiego IVB, IV A,  11 

Koło przyrodnicze VIB 6 

Koło chemiczne  IIIB Gim 3 

Koło j. rosyjskiego IIIA, IIIB Gim 
 

14 

Koło matematyczne IIB, IIIA, IIIB Gim 7 

Zajęcia z ucz. zdolnym 

(matematyka)  
IVA,VIIA 8 

Praca z uczniem zdolnym 

j.ang. 

VII SP 

 
2 

5. sportowe 
koło sportowe II-III Gim 9 

zaj.sportowe V,VIa,IIa 10 

6. inne 

Szkolne Koło Caritas IIAB,  IIIAB Gim 
19 

 

drużyna harcerska SP+G 42 

Szkolne Koła PCK 
VIA, IIIA 

Gim 

20 

 

Koło Małego Handlowca  
V, VIA, VIIA 

IIa, IIB Gim 
10 

zuchy I-III SP 30 

Koło biblioteczne V, IIIA SP 19 

Zajęcia profilaktyczno-

wychowawcze 

IIIa SP, 

VIIB 

3 

2 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica  

 

b) Biblioteka, świetlica, specjaliści w szkole 

 

Szkoła posiada bibliotekę, w której pracują bibliotekarze o łącznym wymiarze 32 

godzin tygodniowo. Biblioteka posiada 16655 woluminów oraz 4737 podręczników. W 2018 

roku zakupiono 86 nowości wydawniczych i lektur na kwotę 1500,00 zł ze środków budżetu 

Gminy Kuźnica. Integralną część biblioteki stanowi czytelnia oraz czterostanowiskowy 

dostęp uczniów do multimediów.  

W szkole jest zorganizowana świetlica szkolna, w której wychowawcy świetlicy 

realizowali łącznie 61 godzin tygodniowo. Dodatkowo w świetlicy był zatrudniony na całym 

etacie asystent wychowawcy świetlicy. Z opieki w świetlicy korzystało 171 uczniów. Znaczna 

część uczęszczających do świetlicy to uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej. Godziny 

pracy szkolnej świetlicy są dostosowane do potrzeb rodziców i możliwości szkoły, tzn. w 

godzinach od 6.45 do 16.00. 
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Zgodnie z potrzebami uczniów, w szkole zatrudniony jest logopeda w wymiarze 6 

godzin tygodniowo. Pedagog szkolny zatrudniony jest w wymiarze 22 godzin tygodniowo 

oraz doradca zawodowy w wymiarze 1 godziny tygodniowo.  

 

c) Projekty i programy społeczno – edukacyjne 

 

Szkoła aktywnie uczestniczy w ogólnopolskich programach społeczno-edukacyjnych, 

takich jak:  

Tabela 29. Programy i projekty realizowane w szkole 

Nazwa programu / projektu Uczestnicy 

Umiem pływać kl. II - III 

Szklanka mleka kl. I - V 

Owoce i warzywa w szkole  kl. I-V 

Wolność oddechu  – zapobiegaj astmie   kl. I 

Nie pal przy mnie, proszę  kl. I - III 

Ratujemy i uczymy ratować  kl. I - III 

Światowy dzień bez tytoniu  kl. I - II 

Niesamowity świat higieny jamy ustnej  kl. I - II 

Trzymaj formę kl. IV - VII 

Zdrowa ja przy udziale techniki telemonitoringu kl. II G dziewczęta 

Znajdź właściwe rozwiązanie  kl. V - VI 

Bieg po zdrowie kl. IV 

Kleszcz mały czy duży nic dobrego nie wróży kl. II G 

Program pierwotnej profilaktyki Wad Cewy Nerwowej kl. III G 

Lepsza szkoła kl. IV - VII 

Dobry zawód – fajne życie kl. II - IIIG 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica  

 

d) Formy wspierania uczniów 

Tabela 30. Stypendia szkolne 

 
Stypendia szkolne 

za wyniki w nauce za wyniki w sporcie socjalne 

Szkoła Podstawowa  30 22 19 

oddziały Gimnazjum  23 19 12 

Razem: 53 41 31 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica  
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Tabela 31. Dofinansowanie posiłków 

 

 Dofinansowanie posiłków 

Szkoła Podstawowa  77 

oddziały Gimnazjum  19 

Razem: 96 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica  

 
Tabela 32. Dowożenie uczniów 

 

Uczniowie  

w klasach I-IV  

w szkołach 

podstawowych 

Uczniowie  

w wyższych 

klasach V-VIII 

szkoły 

podstawowej oraz 

uczniowie klasy III 

gimnazjum 

Uczniowie 

niepełnosprawni 
Razem 

Liczba uczniów 

uprawnionych do 

bezpłatnego dowożenia do 

szkoły 

16 141 - 157 

Liczba uczniów 

dowożonych na koszt 

gminy 

16 141 - 157 

Gminnym środkiem 

transportu (autobusy 

szkolne) 

16 141 - 157 

Rodzice ze zwrotem 

kosztów 
- - - - 

Bilety komunikacji 

publicznej zakupione 

przez gminę 

- - - - 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica  

 

W ramach Rządowego programu „Darmowe podręczniki” prawo do bezpłatnego 

dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych uzyskali 

uczniowie klas II, V, VIII szkoły podstawowej. Prawo do bezpłatnego dostępu do 

podręczników mają również uczniowie klas I, III, IV, VI oraz VII, otrzymali podręczniki 

wieloletnie oraz bezpłatne materiały ćwiczeniowe. 

 

e) Sytuacja kadrowa (struktura zatrudnienia nauczycieli, ruch kadrowy nauczycieli, 

wynagrodzenia nauczycieli, inne uprawnienia nauczycieli wynikające z ustawy 

Karta Nauczyciela, administracja i obsługa w szkole) 
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Tabela 33. Dane i wskaźniki oświatowe 

Wyszczególnienie 
Wg. stanu na 

dzień 31.03.2018 

Wg. stanu na 

dzień 30.09.2018 

Liczba uczniów 313 300 

Liczba oddziałów 16 15 

Liczba etatów nauczycielskich 31,40 31,20 

Liczba etatów administracyjnych 2 2 

Liczba etatów obsługi 11 11 

Uczniowie na oddział  19,56 20 

Etaty nauczycielskie na oddział 1,96 2,08 

Uczniowie na etat nauczycielski 9,97 9,62 

Uczniowie na etat administracji 156,5 150 

Uczniowie na etat obsługi 28,45 27,27 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica  
 

 

Tabela 34. Nauczyciele według rodzaju kwalifikacji i stopnia awansu zawodowego 

Rodzaj kwalifikacji 

Stopnie awansu zawodowego 

Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany 
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Tytuł zawodowy 

magistra z 

przygotowaniem 

pedagogicznym 

Zatrudnieni w 

pełnym wymiarze 
0 0 0 0 5 4 23 23 

Z
at

ru
d

n
ie

n
i 

w
 n

ie
p

eł
n

y
m

 

w
y

m
ia

rz
e:

 liczba 0 0 1 0 2 3 3 1 

w 

tym 

etatu 

0,00 0,00 0,67 0,00 1,17 2,48 0,77 0,94 

Razem etaty: 0,00 0,00 0,67 0,00 6,17 6,48 23,77 23,94 

Tytuł zawodowy 

magistra bez 

przygotowania 

pedagogicznego, 

tytuł zawodowy 

licencjata /inżyniera 

z przygotowaniem 

pedagogicznym 

Zatrudnieni w 

pełnym wymiarze 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Z
at

ru
d

n
ie

n
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w
 n

ie
p

eł
n

y
m

 

w
y
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e:

 liczba 0 0 2 2 0 0 0 0 

w 

tym 

etatu 

0,00 0,00 0,66 0,78 0,00 0,00 0,00 0,00 

Razem etaty: 0,00 0,00 0,66 0,78 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tytuł zawodowy 

licencjata /inżyniera 

bez przygotowania 

pedagogicznego, 

dyplom ukończenia 

kolegium 

nauczycielskiego, 

nauczycielskiego 

kolegium języków 

obcych 

Zatrudnieni w 

pełnym wymiarze 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Z
at

ru
d
n

ie
n
i 

w
 

n
ie

p
eł

n
y
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w
y

m
ia
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e:

 

liczba 0 0 0 0 0 0 0 0 

w 

tym 

etatu 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Razem etaty: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pozostałe Zatrudnieni w 0 0 0 0 0 0 0 0 
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kwalifikacje pełnym wymiarze 

Z
at

ru
d

n
ie

n
i 

w
 n

ie
p

eł
n

y
m

 

w
y

m
ia

rz
e:

 liczba 0 0 0 0 0 0 0 0 

w 

tym 

etatu 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Razem etaty: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ogółem: 

Zatrudnieni w 

pełnym 

wymiarze 

0 0 0 0 5 4 23 23 

Z
a
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u

d
n

ie
n

i 

w
 n

ie
p

eł
n

y
m

 

w
y

m
ia
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e:

 liczba 0 0 3 2 2 3 3 1 

w 

tym 

etatu 

0,00 0,00 1,33 0,78 1,17 2,48 0,77 0,94 

Razem etaty: 0,00 0,00 1,33 0,78 6,17 6,48 23,77 23,94 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica  

 

 

f) Ruch kadrowy nauczycieli 

Zmiana systemu oświaty, a w szczególności wygaszanie gimnazjów, i powrót do 8-

letniej Szkoły Podstawowej, wpłynęła na organizację oświaty, w tym na sytuację kadrową 

nauczycieli i pozostałych pracowników zatrudnionych w szkole. Podstawą funkcjonowania 

szkoły są jej uczniowie – od ich liczby zależy podział na klasy, grupy, liczba obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć, w tym opiekuńczych. Od liczby uczniów w szkole uzależnione są jej 

potrzeby kadrowe. W roku 2018 z dwoma nauczycielami rozwiązano stosunek pracy na mocy 

art. 225 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe. 

Tabela 35. Wynagrodzenia nauczycieli 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
nauczyciel 

stażysta 
100% 2 752,92 2 900,20 0,11 0,21 6389,84 6119,30 -270,54 

2 
nauczyciel 

kontraktowy 
111% 3 055,74 3 219,22 2,19 1,09 51656,76 56931,72 5274,96 
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3 
nauczyciel 

mianowany 
144% 3 964,20 4 176,29 6,07 6,08 300714,67 286253,14 -14461,53 

4 
nauczyciel 

dyplomowany 
184% 5 065,37 5 336,37 23,72 22,99 1464600,05 1418601,22 -45998,83 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica  

 

Inne uprawnienia nauczycieli wynikające z ustawy Karta Nauczyciela: 

 Na urlopie dla poratowania zdrowia (styczeń 2018) (art. 73 ustawy z dnia 26 

stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela) przebywał jeden nauczyciel, na który 

wydatkowano kwotę 3 485,30 zł. 

 Pomoc zdrowotną dla nauczycieli (art. 72 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela) 

udzielono 5 osobom (emerytom) na łączną kwotę 4 872,00 zł. 

Tabela 36. Administracja i obsługa 

 
Liczba 

zatrudnionych  

w osobach 

Liczba osób 

pełnozatrudnionych 

Liczba 

zatrudnionych  

w etatach 

Średniomiesięczna 

wysokość 

wynagrodzenia 

ogółem 

Pracownicy 

administracji 
2 2 2 3 194,39 

Pracownicy 

kuchni                    

i stołówki 

4 4 4 2 501,94 

Pozostali 

pracownicy 

obsługi 

7 6 6,75 2 228,86 

Razem: 13 12 12,75 - 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica 

  
 

Szkoła Podstawowa w Kuźnicy posiada monitoring wizyjny w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa uczniów, pracowników, osób przebywających na terenie szkoły oraz ochrony 

mienia w obiekcie szkolnym, budynku szkoły i posesji szkolnej. Dane z monitoringu są 

zapisywane i przechowywane przez ustalony okres a dostęp do nagrań posiadają upoważnione 

osoby. 

W ramach realizowanego projektu pn.: „Doposażenie pracowni fizykochemicznej w 

Szkole Podstawowej w Kuźnicy” Gmina Kuźnica przekazała sprzęt do pracowni 

fizykochemicznej na kwotę 6646,24 zł.  

Jako nagrodę specjalną za zaangażowanie w realizację programu pn.: „ZDROWA JA”, 

prowadzonego przez Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, szkoła otrzymała sprzęt 

sportowy o łącznej wartości 4798,75 zł. 
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Tabela 37. Zadania inwestycyjne i remonty 

Opis inwestycji  

lub remontu 

Koszt inwestycji  

lub remontu 

Termin 

oddania 

inwestycji do 

użytku 

Źródła finansowania 

inwestycji  

lub remontu Ogółem w roku 2018 

Zakup szafek 

metalowych na 

podręczniki  

i przybory szkolne dla 

uczniów 

10318,62 10318,62 grudzień 2018 Gmina Kuźnica 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica  

 

Tabela 38.  Dofinansowanie doskonalenia zawodowego 

Formy kształcenia studia magisterskie, podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, doskonalące 

Maksymalne kwoty 

dofinansowania 

do 50% ponoszonych kosztów za kształcenie przez nauczyciela, nie 

więcej niż 2 000,00 zł 

Specjalności, na które było 

przyznane dofinansowanie  

indywidualne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym 

dyrektorów: opłaty za studia magisterskie, podyplomowe, kursy 

kwalifikacyjne, na kierunkach zgodnych z potrzebami kadrowymi 

placówki: geografia, pedagogika wczesnoszkolna, chemia. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica  

 

Tabela 39. Zaplanowane środki finansowe na dofinansowanie doskonalenia zawodowe 

 

Lp. Placówka oświatowa Kwota 

1. Szkoła Podstawowa w Kuźnicy 18552,00 

2. Przedszkole w Kuźnicy 3417,00 

Razem: 21969,00 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica  

 

Dowożenie uczniów do szkół jest zadaniem gminy wynikającym z art. 39 Ustawy 

Prawo oświatowe. Liczba dzieci i uczniów dowożonych wynosiła – 214. Dowóz uczniów do 

szkół w gminie Kuźnica, realizowany był przez ZGKiM w Kuźnicy. Koszt dowozu dzieci i 

uczniów do Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kuźnicy wyniósł – 390 750,18 zł. 

Budżet Gminy wydatkuje na cele oświatowe środki, głównie na: wynagrodzenia i 

pochodne od nich, utrzymanie pomieszczeń szkolnych, ogrzewanie, wodę i energię w 

placówkach oświatowych. Gmina otrzymuje z budżetu państwa subwencję oświatową w 

wysokości uzależnionej od liczby uczniów uczęszczających do szkoły i przedszkola. 
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Tabela 40. Wydatki na oświatę i wychowanie  

 
Subwencja 

oświatowa 
2814263,00 

Dotacje 199375,41 

Budżet gminy 1838148,22 

Wydatki na oświatę i wychowanie 4 851 786,63 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica  

 

3. Kultura 
 

Ośrodki kulturalne stanowią ważny element środowisk gminnych, zwłaszcza w 

małych miejscowościach, w których są wielokrotnie jedynym miejscem, gdzie mieszkańcy 

mogą doświadczyć bliższego kontaktu z kulturą. Na terenie Gminy Kuźnica funkcjonują dwie 

instytucje kultury: Biblioteka Publiczna Gminy Kuźnica (dalej zwana Biblioteką) oraz 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kuźnicy (zwany dalej GOKiS).  

Biblioteka posiada status instytucji kultury i jest wpisana do rejestru instytucji kultury 

(nr i data wpisu: 1/97; 14 października 1997). W 2018 została przeniesiona do 

wyremontowanego lokalu mieszczącego się przy ulicy Sokólskiej 41/1 w budynku, w którym 

zlokalizowany jest Ośrodek Zdrowia. Mieści się na I piętrze, a jej powierzchnia zajmuje 92 

m². Oficjalne otwarcie biblioteki w nowej siedzibie odbyło się w Światowy Dzień Książki w 

dniu 23 kwietnia 2018 roku.  

Biblioteka została wyposażona w profesjonalne stacjonarne regały biblioteczne wraz z 

profesjonalnymi akcesoriami bibliotecznymi m.in. rozdzielaczami działowymi i 

alfabetycznymi oraz specjalistycznymi podwieszaczami bibliotecznymi, z których część 

została pozyskana dla biblioteki bezpłatnie w ramach dobrej współpracy z firmą 

wyposażającą obiekt. Stanowiska pracy bibliotekarzy i miejsca dla czytelników zaopatrzono 

w nowe meble oraz zakupiono nową kartotekę zaprojektowaną przez bibliotekarzy. 

Księgozbiór biblioteki na koniec 2018 roku liczył 19 703 woluminów.                       

W przeliczeniu na jednego mieszkańca na początku roku łączna liczba woluminów 

wynosiła 4,7 wolumina, a  na koniec roku 4,9. Daje to wzrost w porównaniu do roku 

ubiegłego. W ciągu 2018 roku zakupiono 467 woluminów za kwotę 12 300,00 zł. Kwota z 

budżetu organizatora stanowiła 9 000,00 zł z czego zakupiono 338 woluminów, natomiast ze 

środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupiono: 83 nowości 
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wydawniczych dla dorosłych, 24 dla dzieci i młodzieży i 22 nowości wydawniczych 

niebeletrystycznych. W sumie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

zakupiono 129 woluminów na kwotę 3 300,00 zł. W ramach dotacji z Ministerstwa Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego z uwagi na czytelników z problemami wzroku zakupiono 10 

nowości wydawniczych z serii Duże Litery, zarówno z literatury pięknej jak 

i niebeletrystycznej. Zakup konkretnych nowości został zrealizowany po konsultacjach 

z czytelnikami w oparciu o ich potrzeby czytelnicze. Głownie zakupiono powieści społeczno-

obyczajowe, kryminalne, historyczne, podróżnicze, fantastyczne jak również literaturę 

niebeletrystyczną: na faktach, historyczną, biograficzną, podróżniczą oraz literaturę dla dzieci 

i młodzieży.  Każdy z czytelników miał możliwość zaproponowania konkretnych tytułów dla 

wzbogacenia księgozbioru do końca października 2018 roku. Zapotrzebowanie zgłaszano 

osobiście bądź telefonicznie. Nowości wydawnicze zostały wykorzystane podczas zajęć 

bibliotecznych oraz wystaw poświęconych promocji czytelnictwa (m.in. eksponowanie 

nowości na oddzielnych regałach w dziale dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych).  Taka 

ekspozycja nowości wydawniczych przełożyła się na wzrost ich wypożyczeń. Celem 

zwiększenia atrakcyjności zbiorów biblioteki wykupiono także prenumeratę 12 czasopism 

(Angora, Gazeta polska, Mój Piękny Ogród, Pani Domu, Poradnik Bibliotekarza, Poradnik 

domowy, Przyjaciółka, W sieci, W sieci historii, Zdrowie, Kurier Poranny, Nowiny sokólskie) 

na łączną kwotę 1 843,09 zł.  W sumie w ciągu roku blisko 400 mieszkańców gminy 

skorzystało z prasy dostępnej w bibliotece. Pod koniec 2018 roku po raz pierwszy zakupiono 

zbiory audiowizualne. W sumie 47 audiobooków na kwotę 1000,00 zł. W ich skład wchodzą 

przede wszystkim pozycje dotyczące lektur szkolnych, powieści obyczajowych, 

kryminalnych, fantastycznych, a więc obecnie najbardziej poczytnych.  

Obecnie na otwartej przestrzeni biblioteki mieści się literatura polska i obca oraz 

literatura niebeletrystyczna. W oddzielnym pomieszczeniu znajduje się literatura dla dzieci 

i młodzieży wraz z kolorowym kącikiem dla najmłodszych. Powstało miejsce z wygodnymi 

fotelami dla czytelnika, a także odrębne miejsce dla korzystających z Internetu. Zakupiono 

nowy sprzęt elektroniczny: urządzenie wielofunkcyjne (skaner, drukarka, kserokopiarka), 

drukarkę 3D (współfinansowaną ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 

w ramach programu Równać Szanse), sprzęt komputerowy. Kwota nowego wyposażenia do 

biblioteki wraz ze sprzętem elektronicznym  opiewała na sumę blisko  40 317,23 zł.  

W ciągu roku zarejestrowano 536 użytkowników z czego 464 czytelników regularnie 

wypożyczało książki. Z usług biblioteki skorzystało 6033 czytelników, którzy łącznie 
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korzystali z 9119 woluminów. Biblioteka prowadzi obsługę seniorów, współpracuje 

z rodzinami i opiekunami seniorów dobierając dla osób niedowidzących książki 

z odpowiednią czcionką. Obecnie w zbiorach biblioteki jest 35 woluminów z dużą czcionką 

dla osób słabowidzących.  

Biblioteka zatrudniała na stanowiskach bibliotekarskich 2 pracowników 

pełnoetatowych, w tym jednego z wykształceniem wyższym bibliotekarskim.  

Posiada 3 komputery, w tym dwa dostępne dla czytelnika. Jest w trakcie wdrażania i 

przejścia na biblioteczny system elektroniczny. Posiada licencję do MAK+. Dąży się do 

systematycznego wprowadzania księgozbioru oraz rejestracji czytelników. Nowości 

zakupywane do biblioteki są na bieżąco wprowadzane do katalogu on-line co daje możliwość 

ich szybkiej rezerwacji. Czytelnicy chętnie korzystają z tej usługi biblioteki, o czym świadczy 

wysoka liczba rezerwacji (około 100 rezerwacji). Na koniec roku zarejestrowanych 

elektronicznie było 536 użytkowników biblioteki. Stan wprowadzonego księgozbioru do 

katalogu elektronicznego na koniec roku wynosił: 83%. W dalszym ciągu prowadzi się  dwa 

katalogi: tradycyjny i elektroniczny w celu jeszcze lepszej i dokładniejszej pracy 

bibliotecznej.  

W 2018 roku Biblioteka pozyskała grant w ramach Regionalnego Konkursu 

Grantowego Równać Szanse 2017 w kwocie 8 500,00 zł na projekt pt. „Wszystko zaczyna się 

w bibliotece”. Zostały przyznane również środki w ramach Programu Wieloletniego 

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych dla 

bibliotek publicznych w kwocie 3 300,00 zł. W lipcu biblioteka zakwalifikowała się do 

udziału w projekcie „Mała książka- wielki człowiek” w związku z czym otrzymała wyprawki 

czytelnicze dla trzylatków.  

W ramach działalności promocyjnej i animacji czytelnictwa biblioteka zorganizowała 

spotkania autorskie z Krystyną Gudel uczniom  klas siódmych i klas II-III gimnazjum oraz 

przedszkolaków w Kuźnicy we współpracy z biblioteką szkolną. Przeprowadziła zajęcia 

z animacji czytelnictwa w Przedszkolu w Kuźnicy w grupie trzylatków w ramach promocji 

projektu „Mała książka-wielki człowiek”. Podczas „Dożynek Gminnych” wraz z 

uczestnikami projektu zaprezentowała makietę i film o Kuźnicy w ramach projektu 

„Wszystko zaczyna się w bibliotece”. Zorganizowała wystawy tematyczne m.in. wystawę 

publikacji poświęconych odzyskaniu niepodległości, wystawę fotograficzną pt. „Biblioteka 

dawniej i dziś”. Redagowała artykuły dotyczące biblioteki na stronę Urzędu Gminy oraz 

przekazywała informacje promujące bibliotekę do lokalnych mediów. Brała udział w 
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obradach jury w konkursie recytatorskim pt. ”Polscy Poeci Dzieciom” w Przedszkolu w 

Kuźnicy. Przy wsparciu środków z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności biblioteka 

miała możliwość realizacji warsztatów edukacyjnych m.in.: z druku 3D oraz z modelarstwa. 

Zorganizowano także wyjazd do Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego w celu 

zapoznania młodzieży z Prototypownią 3D. Uczestnicy wyjazdu mieli możliwość wzięcia 

udziału w profesjonalnych warsztatach z druku i skanu 3D oraz tworzenia modeli 3D. 

Ogólnie w 2018 roku w imprezach o charakterze edukacyjnym i kulturalnym organizowanych 

przez bibliotekę udział wzięło ponad 400 mieszkańców naszej gminy.  

 W 2018 roku na prowadzenie biblioteki i upowszechnianie czytelnictwa  

wydatkowano środki finansowe w wysokości 171 122,00 zł, z czego 127 711,00 zł to dotacja 

organizatora a 23 994,00 zł to środki finansowe pozyskane z grantów specjalnych lub 

dochodów własnych.  

Tabela 41. Wskaźniki funkcjonalności biblioteki w porównaniu z rokiem 2017 

Nazwa wskaźnika rok 2017 rok 2018 

Liczba zbiorów bibliotecznych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 
4697 4902 

Liczba tytułów czasopism bieżących w przeliczeniu na 1000 

mieszkańców 

2,94 2,99 

Liczba zakupionych książek w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 
117,3 127,9 

Liczba nabytków w stosunku do liczby zbiorów bibliotecznych w % 
2,55 2,62 

Liczba ubytków w stosunku do liczby zbiorów bibliotecznych w % 
0,00 0,00 

Zbiory opracowane komputerowo w stosunku do ogólnej liczby 

zbiorów w % 

74,89 82,97 

Powierzchnia biblioteki dostępna dla użytkowników w przeliczeniu 

na mieszkańca 

0,01 0,02 

Liczba publicznie dostępnych stanowisk komputerowych z dostępem 

do Internetu w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 

0,49 0,75 

Liczba godzin w tygodniu, w których dostępne są usługi biblioteczne 
40,0 48,0 

Personel w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 
0,49 0,50 

Wypożyczenia w przeliczeniu na mieszkańca 
2,4 2,3 

Wykorzystanie zbiorów w bibliotece w przeliczeniu na mieszkańca 
0,2 0,1 

Aktywność wykorzystania zbiorów (obrót) 
0,6 0,5 

Odwiedziny fizyczne w bibliotece w przeliczeniu na mieszkańca 
1,3 1,2 

Odwiedziny wirtualne w przeliczeniu na mieszkańca 
0,0 0,0 
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Udział użytkowników w imprezach bibliotecznych w przeliczeniu na 

1000 mieszkańców 

37 195 

Liczba uczestników szkoleń dla użytkowników w przeliczeniu na 

1000 mieszkańców 

31 0 

Procent populacji docelowej objętej usługami 
12 12 

Koszt w przeliczeniu na odwiedziny w bibliotece 
20,8 37,0 

Stosunek wydatków na gromadzenie zbiorów do kosztów personelu 
0,21 0,16 

Wydatki biblioteki w przeliczeniu na użytkownika 
238,4 368,8 

Wydatki na zbiory elektroniczne jako procent wydatków na 

gromadzenie zbiorów 

0,0 0,0 

Wydatki na zbiory biblioteczne w przeliczeniu na mieszkańca 
3,37 3,77 

Usługi sieciowe i/lub interaktywne 
4 4 

Liczba godzin udziału w szkoleniach zawodowych w przeliczeniu na 

pracownika  

biblioteki 

5 5 

Wykwalifikowani pracownicy biblioteki jako procent wszystkich 

pracowników  

działalności podstawowej 

50,0 50,0 

Procent budżetu organizatora przeznaczony na bibliotekę 
0,9 0,7 

Procent budżetu biblioteki uzyskany ze specjalnych grantów lub 

dochodów własnych 

6,9 14,0 

 

Źródło: opracowanie Biblioteka Publiczna Gminy Kuźnica  

Reasumując zanotowano ogólny wzrost wskaźników funkcjonalności biblioteki w 

porównaniu z rokiem ubiegłym.  

Podstawowym zadaniem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kuźnicy jest 

zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa gminy z uwzględnieniem działań 

w zakresie upowszechniania kultury narodowej i regionalnej, upowszechnianie sztuki 

profesjonalnej i amatorskiej, tworzenie optymalnych warunków dostępu do dóbr kultury, 

upowszechnianie wszelkich form rozwoju sportu oraz przygotowanie i inspirowanie 

społeczeństwa do aktywnego twórczego w nich uczestnictwa6. GOKiS posiada status 

instytucji kultury i jest wpisany do rejestru instytucji kultury (nr i data wpisu: 2/97; 14 

października 1997). GOKiS obejmuje swoim działaniem także: Świetlicę w Klimówce. 

                                                           
6 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/147/13 Rady Gminy Kuźnica z dnia 21 października 2013 r. Statut 

Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kuźnicy  
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Oferta  działalności GOKiS  jest dostosowywana do potrzeb kulturalnych odbiorców. 

Instytucja poszerza świadczone zadania/usługi, o m.in. zajęcia taneczne dla trzech grup 

wiekowych, odbywające się 2x w tygodniu, zajęcia karate dla każdego 2x w tygodniu. 

GOKiS  współpracuje z następującymi instytucjami: Przedszkolem w Kuźnicy, Szkołą 

Podstawową w Kuźnicy, 7 Kresową Drużyną Harcerską, z Parafią pw. Opatrzności Bożej w 

Kuźnicy. Wspólnie zrealizowano następujące wydarzenia: ,,Mam Talent”, ,,Niepodległa”, 

,,Koncertu Kolęd”, ,,Dzień Babci i Dziadka”, ,,Piknik Rodzinny”, ,,Bal Wszystkich 

Świętych”. Oferta GOKiS skierowana jest także do najmłodszych mieszkańców gminy, 

którym zorganizowano imprezy animacyjne:  Balonowe Disco dla Dzieci, Bal Wszystkich 

Świętych, Spotkanie z Mikołajem, Bale przebierańców (GOKiS i Świetlica Wiejska w 

Klimówce), Pierwszy Dzień Wiosny, Wycieczka z okazji Dnia Dziecka do Sokółki, ferie dla 

dzieci w GOKiS, Półkolonie w GOKiS oraz w Świetlicy Wiejskiej w Klimówce. Przy GOKiS 

funkcjonuje Zespół Rockowy, kapela Retro Band oraz Koło Emerytów i Rencistów w 

Kuźnicy.  

Poziom kulturalny społeczeństwa podnoszą zajęcia taneczne dla dzieci, lekcje nauki 

gry na gitarze (poniedziałki i środy), zajęcia taneczne dla młodzieży i dorosłych oraz treningi 

karate dla wszystkich (wtorki i środy), zajęcia plastyczne (piątki). Godziny otwarcia GOKiS 

w Kuźnicy są dostosowane do potrzeb mieszkańców: 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do 

piątku w godz. 10.00 – 18.00, w przypadku dodatkowych wydarzeń kulturalnych czy spotkań 

również weekendy. 

Zorganizowano 20 wydarzeń kulturalnych, w tym dwa w Świetlicy Wiejskiej w 

Klimówce.  

Tabela 42. Liczba wydarzeń kulturalnych zorganizowanych przez GOKiS w Kuźnicy w 2018 roku 

Lp. Tytuł wydarzenia Termin realizacji 

1. ,,Balonowe Disco Dla Dzieci” 07.01.2018 r 

2. Dzień Babci i Dziadka 19.1.2018 r. 

3. Akcja ferii w GOKiS w Kuźnicy 22.01-04.03.2019 

4. Wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek 28.01.2018 r. 

5. Bal Przebierańców w Świetlicy Wiejskiej w Klimówce 29.01.2018 r. 

6. Warsztaty Wielkanocne dla dzieci i dorosłych, 16.02-23.03.2018 r. 

7. Pierwszy Dzień Wiosny 21.03.2018 r. 

8. Konstytucyjny Pikniczek z okazji Święta 3 Maja 03.05.2018 r 

9. Dzień Matki 26.05.2018 r. 

10. Pikniczek Rodzinny  z okazji Dnia Matki 31.05.218 r. 

11. Wycieczka dla dzieci do Sokółki z okazji Dnia Dziecka 12.06.2018 r. 

12. Akcja zorganizowanych  półkolonii dla dzieci w GOKiS lipiec 2019 
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13. Akcja  półkolonii dla dzieci w Świetlicy Wiejskiej w Klimówce 30.07 – 12.08.218 r. 

14. Dożynki Gminne w Kuźnicy 09.09.2018 r. 

15. Bal Wszystkich Świętych dla dzieci 30.10.2018 r. 

16. 

Gminne Obchody 100  rocznicy odzyskania przez Polskę 

Niepodległości 
09-11.11.2018 r. 

17. Warsztaty wykonywania ozdób bożonarodzeniowych 07-21.12.2018 r. 

18. Spotkanie z Mikołajem ,, MIKOŁAJKI” 09.12.2018 r. 

19. 

Spotkanie opłatkowe : 

Przedszkola w Kuźnicy 

Osób samotnych, 

Emerytów i Rencistów 

 

14.12.2019 r 

18.12.2018 r. 

20.12.2018r. 

20. Bal Sylwestrowy 31.12.2018 r. 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GOKiS w Kuźnicy 

We wskazanych wydarzeniach wzięło udział łącznie ok. 1 600 osób, co stanowi 

38,88% ogółu mieszkańców.  

Pozyskano środki pozabudżetowe na działalność bieżącą i inwestycje w łącznej 

kwocie 54 409,00 zł.  

Tabela 43. Pozyskane środki pozabudżetowe w  2018 roku przez GOKiS w Kuźnicy 

Lp. Nazwa Kwota (zł) 

1. cegiełki – dobrowolne darowizny na rzecz GOKIS ( z tytułu 

uczestnictwa w     zajęciach 
9 243,00 

2. dofinansowanie imprez dla dzieci    360,00 

3. usługa wynajmu pomieszczeń (GOKiS) 5 250,00 

4. dofinansowanie organizowanych półkolonii dla dzieci 3 506,00 

5. 
pozyskanie dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podlaskiego w ramach projektu pn. 

,,Wyposażenie Sali widowiskowej GOKiS w Kuźnicy” 

36 050,00 

Ogółem 54 409,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GOKiS w Kuźnicy 

GOKiS dysponuje bazą lokalową, którą udostępnia w zależności od potrzeb na obrady 

Sesji Rady Gminy Kuźnica, zebrania wiejskie, szkolenia rolnicze, przedsiębiorców, 

pracowników urzędu oraz na potrzeby szkół czy przedszkoli, itp. Wyposażenie GOKiS w 

Kuźnicy wzbogaciło się o telewizor 65 cali + grę IBOX ONE, co podniosło atrakcyjność 

GOKiS.  

Zasoby kadrowe kształtowały się następująco: 

- dyrektor, starszy instruktor kulturalno –oświatowy, sprzątaczka – pracownicy etatowi, 

- instruktor/opiekun podczas ferii, półkolonii letnich (2 os), instruktor tańca (kwiecień-

grudzień), trener karate ( wrzesień-grudzień) - umowy oraz  umowy zlecenia.  

GOKiS właściwie i efektywnie realizuje cele statutowe. Pozyskiwano dodatkowe 

źródła finansowania działalności instytucji, terminowo regulowano zobowiązania, w tym 
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zobowiązania publiczno-prawne. Nastąpił rozwój placówki  poprzez poszerzenie zakresu 

świadczonych usług dla mieszkańców. 

 
 

4. Gospodarka komunalna 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźnicy (dalej: ZGKiM) jako 

jednostka budżetowa został powołany uchwałą Nr XXV/110/93 Rady Gminy Kuźnica z dnia 

28 grudnia 1993 roku. Uchwałą z dnia 28 grudnia 2002 r. Nr IV/26/02 ZGKiM z jednostki 

budżetowej przekształcono w Zakład Budżetowy Gminy Kuźnica.  

Podstawowym celem działalności zakładu jest realizowanie zadań własnych gminy 

oraz zaspakajanie potrzeb jej mieszkańców, a w szczególności świadczenie usług w zakresie 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. ZGKiM uczestniczy 

również w realizacji wybranych, uzasadnionych potrzebami mieszkańców zadaniach 

inwestycyjnych między innymi budowie/przebudowie linii wodociągowych, remontach i 

naprawie dróg gminnych. Do zadań ZGKiM należy także oczyszczanie ulic i placów na 

terenie Gminy.   

W latach 2017/2018 w celu doposażenia jednostki Gmina Kuźnica dokonana zakupu 

następujących środków trwałych: samochód -  śmieciarka, kosiarka bijakowa, zamiatarka, 

zagęszczarka. Zakupione sprzęty stwarzają zakładowi możliwość bardziej efektywnej  

realizacji  zadań  gminy oraz w pewnym stopniu eliminują zależność od podmiotów 

zewnętrznych.  

Zadaniem ZGKiM jest też dowożenie uczniów z terenu Gminy Kuźnica do Szkoły 

Podstawowej w Kuźnicy oraz Przedszkola w Kuźnicy. 

 

a) Zbiorowe zaopatrzenie Gminy w wodę i odprowadzanie ścieków 

Zbiorowe zaopatrzenie gminy w wodę realizowane jest w oparciu o dwa istniejące 

ujęcia wody w miejscowościach Kuźnica i Kuścińce oraz Sokółka. W miejscowości Kuźnica 

pobiera się  wodę z dwóch studni, gdzie  poddawana jest procesowi wytrącenia z wody 

nadmiernej ilości żelaza.  Woda z ujęcia w Kuścińcach  jest bezpośrednio tłoczona do sieci i  

dostarczana mieszkańcom poprzez infrastrukturę wodociągową. W skład systemu 

wodociągowego wchodzą: stacja uzdatniania wody, sieci wodociągowe (magistralne, 

przesyłowe, rozdzielcze, przyłącza wodociągowe) oraz armatura (regulatory ciśnienia, 

zasuwy, hydranty). Woda dostarczana mieszkańcom poddawana jest badaniom 
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fizykochemicznym i mikrobiologicznym. We wszystkich badanych próbkach stwierdzono, że 

w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych i chemicznych woda jest przydatna do 

spożycia. 

 

Tabela 44. Zestawienie sprzedaży wody w poszczególnych kwartałach 

  
I kwartał II kwartał  III kwartał IV kwartał 

Razem 

m3 

Razem 

wartość 

Indywidualni 

odbiorcy 

m3 
wartość 

brutto 
m3 

wartość 

brutto 
m3 

wartość 

brutto 
m3 

wartość 

brutto 

20384,70 48515,59 24999,70 59499,28 26743,70 63650,01 22089,50 52573,01 94217,60 224237,89 

Zakłady 

pracy 
3028,00 8841,76 8447,00 24665,24 6689,00 19531,88 6042,00 17642,64 24206 70681,52 

razem 23412,7 57357,35 33446,70 84164,53 33432,70 83181,89 28131,50 70215,65 118424,00 294919,41 
 

Źródło: opracowanie ZGKiM w Kuźnicy 

 

Tabela 45. Zestawienie roczne sprzedaży wody 

 

ilość m3 
Wartość netto 

zł 
VAT 

Wartość 

brutto zł  

118 423,60 273 073,53  21 845,88  294 919,41 
 

Źródło: opracowanie ZGKiM w Kuźnicy 

 

Tabela 46. Dostarczenie wody w wodociągu Sokółka w 2018 roku 

Zakup wody z wodociągów Sokółka  
Sprzedaż wody mieszkańcom 

Gminy 

Dopłata 

Gminy 

ilość m3 wartość netto vat brutto wartość netto vat brutto brutto 

21996,00 60324,61 4826,00 65150,60 46622,40 3729,91 50352,30 14798,29 
Źródło: opracowanie ZGKiM w Kuźnicy 

 

Zakład w ramach swojej działalności dokonuje budowy przyłączy 

wodociągowych/kanalizacyjnych na wniosek mieszkańców. 

 W 2018 r. wykonano 8 przyłączy kanalizacyjnych oraz 15 przyłączy wodociągowych.  

Dokonano przebudowy wodociągu na ul. Rolnej na odcinku o długości 550 m. Koszt 

inwestycji wyniósł: 89 999,97 zł. Poprzez przebudowę istniejącej sieci wodociągowej na ul. 

Rolnej wykonano przyłącza do wszystkich działek przyległych do tej ulicy. W ramach 

inwestycji wymieniono na nowe wszystkie węzły hydrantowe, węzły zasuw oraz przyłącza 

domowe.  Przebudowano sieć wodociągową na ul. Polnej. Koszt inwestycji  wyniósł                     

63  850,00 zł.  

W miejscowości Białobłockie wybudowano wodociąg o długości 150 m, którego  

koszt wyniósł 8 000,00 zł. 
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W ramach działań naprawczych wymieniono infrastrukturę wodociągową na ulicy 

Spółdzielczej, Kościuszki, Sokólskiej, co poprawiło sterowanie siecią rozdzielczą. 

Wydatkowano na to zadanie kwotę 8 000,00 zł. Na hydroforni w Kuźnicy poprawiono system 

uzdatniania wody poprzez zastosowanie złoża katalicznego.  

Do zadań ZGKiM należy nadzór nad funkcjonowaniem hydroforni, bieżąca 

konserwacją sieci eksploatacja sieci kanalizacyjnej, budowa przyłączy kanalizacyjnych, 

nadzór nad pracą oczyszczalni ścieków oraz rozliczanie odebranych ścieków. W tym zakresie 

ZGKiM realizuje zadania związane z eksploatacją infrastruktury kanalizacyjnej, konserwacją, 

doraźnymi naprawami i rozwiązywaniem sytuacji awaryjnych, lokalnych sieci 

kanalizacyjnych oraz eksploatuje 14,7 km odcinek sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią 

ścieków, przepompownią oraz 369 przyłączami o długości 7,8 km. Podstawowym zadaniem 

oczyszczalni ścieków jest ochrona ekosystemów wodnych. Właściwa eksploatacja 

oczyszczalni ścieków polega na osiągnięciu odpowiedniego poziomu oczyszczania ścieków i 

realizacji procesu technologicznego zgodnie z przyjętą technologią.  

Pozostałe działania Zakładu wiązały się przede wszystkim z modernizacją 

infrastruktury kanalizacyjnej (udrażnianie istniejących kanałów i studni) na terenie 

miejscowości Kuźnica. Ponadto przeprowadzono naprawy trzech pomp na oczyszczalni 

ścieków w przepompowni oraz zmodernizowano instalację elektryczną sterowania pomp. 

Poddano głównej naprawie urządzenie WUKO, gdzie wymieniono przewody ciśnieniowe, 

głowice ciśnieniowe i wyremontowano pompę wysokociśnieniową. 

ZGKiM posiada możliwość świadczenia usług dla mieszkańców. Usługi wykonywane 

są od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500. Dysponuje dwoma ciągnikami oraz 

dwoma przyczepami przystosowanymi do transportu i usług dla ludności, prowadzi wynajem 

sprzętu koparko- ładowarki. 

 

b) Gospodarka odpadami 

Działania w zakresie gospodarki odpadami wiążą się przede wszystkim ze zbieraniem 

śmieci, wywozem nieczystości stałych z nieruchomości stanowiących własność mienia 

Gminy oraz od mieszkańców Gminy. W celu usprawnienia procesu zbierania śmieci 

zakupiono samochód - śmieciarkę MERCEDES ACTROS, przystosowany do zbierania i 

transportowania śmieci na wysypisko. Dzięki przejęciu przez ZGKiM zbierania śmieci od 

firmy zewnętrznej udało się uniknąć wzrostu ceny odbioru odpadów od mieszkańców. 

Odpady komunalne są odbierane zgodnie z harmonogramem ustalonym przez ZGKiM. W 
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ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina prowadzi również odbiór 

odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odbywa się to z 

częstotliwością dwa razy w roku w terminie ustalonym w harmonogramie. Na terenie gminy 

Kuźnica zlokalizowany jest również Punktów Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych 

(PSZOK).  

c) Realizacja zadań w zakresie utrzymania dróg 

ZGKiM zajmuje się  utrzymaniem czystości pasów dróg gminnych. ZGKiM 

realizował zadania Gminy w zakresie budowy, napraw oraz letniego i zimowego utrzymania 

dróg. Wykonano modernizację, naprawiono nawierzchnię drogi Kuźnica – Kowale-Kolonia – 

Wyzgi. Droga Kowale-Kolonia do wsi Kowale została wytyczona, oczyszczona na odcinku 

600m. Koszt inwestycji wyniósł 18 707,02 zł. W ramach funduszy sołeckich przeprowadzono 

roboty remontowe na drogach w miejscowościach: Kuścińce-Wołyńce o długości 340m, 

Mielenkowce o długości 550m, Mieleszkowce Zalesiańskie o długości 400m, Długosielce o 

długości 600m, Achrymowce o długości 400m, Chreptowce o długości 1300m, Wołkusze o 

długości 1300m, Bilminy i Palestyna o długości 1100m, Kuścińce-Wołyńce o długości 

4150m, Wyzgi o długości 500m ł, Parczowce o długości 500m.  

W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych dokonano profilowania jezdni 

gruntowych na kwotę 98 295,50 zł. 

d) Gospodarka finansowa zakładu 

ZGKiM w Kuźnicy działa w formie zakładu budżetowego. Prowadzi odpłatną 

działalność usługową oraz otrzymuje od Gminy dotacje przedmiotowe. Gmina dopłaca do         

1 m3 dostarczanej wody 0,68 zł dla gospodarstw domowych i 1,05 zł dla pozostałych 

odbiorców  oraz do 1 m 3 odprowadzanych ścieków 4,20 zł dla gospodarstw domowych i 

 5,14 zł dla pozostałych dostawców ścieków.  

W 2018 roku Gmina przekazała zakładowi dotacje na łączną kwotę 343 194zł,  w tym 

dopłatę do odprowadzonych ścieków 250 434 zł oraz dopłatę do dostarczonej wody 92 760 zł. 

Wysokość otrzymanych w 2018 r. dotacji stanowiła 15,96 % zrealizowanych przychodów 

ogółem.  

Po raz pierwszy od wielu lat zakład  odprowadził więcej ścieków niż zakładał plan 

finansowy, natomiast sprzedaż wody zrealizował niemal w 100%.  

Rok 2018 był pierwszym, w którym zakład zrealizował przychody wyższe w stosunku 

do przychodów zaplanowanych tj. zostały zrealizowane w kwocie 2 150 325,45 zł tj.                      

w 117,07 % planu pierwotnego na rok 2018 wynoszącego 1 836 779 zł. Uzyskane przychody 
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w porównaniu do 2017 r. były wyższe o 565 404,15 zł, tj. o 35,67 %. Struktura przychodów 

ogółem uzyskanych przez zakład w 2018 roku różniła się nieznacznie od roku poprzedniego. 

Łączne koszty działalności bieżącej zakładu bez amortyzacji wyniosły          

2 029 863,98 zł. W ujęciu wartościowym wysokość poniesionych przez Zakład kosztów 

działalności bieżącej w poszczególnych grupach prezentuje poniższa tabela: 

 

 Tabela 47. Szczegółowe zestawienie kosztów działalności bieżącej Zakładu za 2018 i 2017r. 

Wyszczególnienie kosztów 2017 2018 

Zużycie materiałów i energii 454 502,50 zł 641 793,42 zł 

Usługi obce 55 610,51 zł 238 147,91 zł 

Podatki i opłaty 52 212,15 zł 43 627,27 zł 

Wynagrodzenia 815 250,78 zł 877 074,26 zł 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników 137 469,55 zł 187 700,39 zł 

Pozostałe koszty rodzajowe 46 383,06 zł 17 927,53 zł 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 10 614,34 zł 13 914,13 zł 

Pozostałe koszty operacyjne 6 231,26 zł  5 663,92 zł 

Koszty finansowe 61,70 zł 4 015,15 zł 

Razem koszty 1 931 928,44 zł 2 029 863,98 zł 

Źródło: opracowanie ZGKiM w Kuźnicy  

Struktura kosztów ogółem działalności bieżącej w 2018 roku zasadniczo nie uległa 

zmianie w stosunku do roku 2017. W dalszym ciągu największy udział w kosztach 

działalności bieżącej miały:  

-    koszty wynagrodzeń (43,21% kosztów ogółem) –które w stosunku do roku 2017 (42,20% 

kosztów), uległy nieznacznemu wzrostowi.                                                   

-    zużycie materiałów i energii (31,62 % kosztów ogółem)  które w stosunku do roku 2017 

(23,53 % kosztów) wykazało tendencję rosnącą,                                                              

-     usługi obce (11,73% kosztów ogółem) i w stosunku do roku 2017 (2,88 % kosztów) 

uległy znacznemu wzrostowi.                              

Zakład zamknął rok zyskiem w kwocie 120 461,47 zł co w stosunku do lat 

poprzednich jest sukcesem, gdyż przez wiele lat zakład osiągał ujemny wynik finansowy. 

Uzyskany wynik był nie tylko lepszy niż w 2017 roku, ale też dużo wyższy od oczekiwanego 

ponieważ zanotowano znacznie wyższe koszty osobowe i rzeczowe (zakup materiałów i 

usług). Faktyczny stan środków obrotowych ustalony jako różnica między sumą stanu 

środków obrotowych na początek roku oraz należnych przychodów związanych z 

prowadzoną działalnością a sumą opłaconych kosztów i zobowiązań ujętych w 
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zatwierdzonym planie finansowym zakładu znacząco się zwiększył w stosunku do lat 

poprzednich. W 2018 roku po raz pierwszy od wielu lat odnotowano dodatni stan środków 

obrotowych w wysokości 4856,09 zł. Zobowiązania wymagalne na koniec 2018 r. wyniosły 

52 562,22 zł tj. 28,68% ogólnej kwoty zobowiązań i obniżyły się w stosunku do roku 2017 o 

45,21 % . Zobowiązania wymagalne w 2017 roku  wyniosły 116 240,23 zł. Poprawa sytuacji 

finansowej ZGKiM w Kuźnicy jest efektem zaangażowania znacznych środków finansowych 

gminy w działalność zakładu.     

 

5. Aktywność obywatelska (organizacje pozarządowe, jednostki 

pomocnicze) 

 

Kolejnym istotnym czynnikiem warunkującym rozwój gminy jest aktywność 

obywatelska. Badania wskazują na niski stopień aktywności obywatelskiej w Polsce. W 

Gminie Kuźnica jest podobnie. Na terenie gminy funkcjonuje 9 organizacji pozarządowych w 

tym jedna ma siedzibę poza terenem Gminy Kuźnica.   

Rysunek 3. Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Kuźnica 

 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica 
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Można wywnioskować, że wzrasta aktywność kobiet w samorządzie wiejskim. W 

Gminie Kuźnica w kadencji 2019-2024 - 46,67% sołtysów to kobiety. Dla porównania w 

kadencji 2015-2019, kobiety stanowiły 30% sołtysów. Sołtysowanie umożliwia kobietom 

samorealizację wykraczającą poza role kobiece związane z prowadzeniem domu, 

obowiązkami rodzinnymi czy wykonywaniem prac pomocniczych w gospodarstwie, a 

jednocześnie nie wymaga opuszczenia wsi.  

 

Wykres 14. Liczba sołtysów z podziałem na płeć  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica 

 

Sołectwo jest najniższym i pierwszym ogniwem samorządności w Polsce, ogniwem 

które może być ośrodkiem edukacji obywatelskiej jak również sposobem bezpośredniego 

uczestnictwa mieszkańców w rozwoju lokalnym. W Gminie Kuźnica bardzo aktywne są trzy 

sołectwa: Starowlany, Klimówka i Saczkowce.  

Znaczącą aktywność wykazuje sołectwo Klimówka. W 2018 r. powstało Koło 

Gospodyń Wiejskich w Klimówce „Klimowieckie Klimaty” (dalej zwane Kołem).  Celem 

Kola jest prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w 

środowiskach wiejskich, prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju 

obszarów wiejskich; wspieranie przedsiębiorczości kobiet; rozwój kultury ludowej, w tym w 

szczególności kultury lokalnej i regionalnej, itp.7. Warto podkreślić, że jest to jedyne Koło 

działające na terenie Gminy Kuźnica. Organizacja opracowała plan pracy na 2019 rok.  

Planowane są m.in. warsztaty kulinarne związane tematycznie z każdą porą roku, biesiady, 

                                                           
7 Statut Koła Gospodyń Wiejskich w Klimówce „Klimowieckie Klimaty” 
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festyn, wycieczki, kursy rękodzieła, udział w Dożynkach Gminnych oraz innych 

uroczystościach państwowych i kościelnych.   

W Starowlanach sołtys skupia wokół siebie lokalną społeczność, aktywizuje ją i 

wspólnie realizuje cele, które przynoszą korzyść mieszkańcom. W sołectwie kilka lat temu 

powstała altana, sfinansowana z funduszu sołeckiego, w której mieszkańcy organizują 

imprezy integracyjne, np. grill, na którym co roku spotyka się ok. 80 osób. W sołectwie 

funkcjonuje mała świetlica wiejska oraz kaplica, w której raz w tygodniu odbywają się msze. 

W świetlicy organizowane są cykliczne imprezy organizowane przez mieszkańców np. z 

okazji Dnia Matki. W 2018 r. z budżetu Gminy Kuźnica wyremontowano garaż Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Starowlanach. Funkcjonuje Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej, 

które skupia ok. 60 członków, którzy tworzą wspólnotę  Przy większości realizowanych 

inwestycji mieszkańcy sołectwa pomagali w czynie społecznym. W sołectwie funkcjonuje 

drużyna sportowa „KS Starowlany”. Drużyna liczy ok. 20 osób w wieku od 12 do 60 osób. 

Dzięki inicjatywie sołtysa sołectwa Starowlany powstał nieformalny komitet skupiający kilka 

okolicznych wsi (Łowczyki, Cimanie, Achrymowce) powołany w celu podłączenia 

światłowodu (Internetu) do wymienionych wsi. Inicjatywa zakończyła się sukcesem. We wsi 

występował problem z nadużywaniem alkoholu. Działania podjęte w kierunku aktywizacji 

mieszkańców przyczyniły się do obniżenia liczby osób nadużywających alkohol.   

W Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Saczkowcach znajduje się również 

świetlica wiejska, która stanowi „centrum wsi”. W świetlicy prowadzona jest działalność 

kulturalna i edukacyjna na rzecz mieszkańców. Jest miejscem, gdzie spotykają się wszyscy 

mieszkańcy wsi oraz najbardziej aktywne grupy lokalne organizujące życie społeczne we wsi: 

Ochotnicza Straż Pożarna, Rada Sołecka, Kółka różańcowe (damskie i męskie). 

Organizowane są warsztaty (np. zajęcia z plastykiem, robótki ręczne), spotkania z 

mieszkańcami (np. wyświęcenie pokarmów), spotkania z funkcjonariuszami policji dotyczące 

bezpieczeństwa na drogach czy Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa, spotkania z 

przedstawicielami agencji rolnej, kursy dla rolników, zebrania sołeckie, imprezy 

okolicznościowe (chrzciny, komunie, stypy, bierzmowania), nabożeństwa czerwcowe, 

majowe, różańcowe. W 2018 r. ocieplono budynek, odnowiono elewację oraz odmalowano 

dach. Mieszkańcom bardzo zależało na realizacji inwestycji ponieważ bardzo często 

korzystają ze świetlicy.  

Wskaźnikiem rzutującym na aktywność obywatelską jest również uczestnictwo 

mieszkańców w wyborach samorządowych czy sołeckich. Frekwencja końcowa w wyborach 
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samorządowych w 2018 r. w Gminie Kuźnica wyniosła 58,48%, natomiast w powiecie 

sokólskim 53,08%8. Frekwencja w wyborach sołeckich na terenie Gminy Kuźnica wyniosła 

12,18%. Najniższą frekwencję zanotowano w sołectwie Kuźnica 0,94% najwyższą zaś w 

sołectwie Wołyńce 66,67%.  

Tabela 48. Frekwencja w wyborach sołeckich na terenie Gminy Kuźnica  

Lp. Sołectwo 

Liczba mieszkańców 

uprawnionych do 

głosowania  

Liczba osób, którym 

wydano karty do 

głosowania  

Frekwencja w 

sołectwach 

1. Achrymowce 49 18 36,73 

2. Białobłockie 25 10 40,00 

3. Bilminy 64 10 15,63 

4. Cimanie 48 10 20,83 

5. Czepiele 71 15 21,13 

6. Czuprynowo 111 17 15,32 

7. Chreptowce 48 14 29,17 

8. Długosielce 47 14 29,79 

9. Kowale 130 22 16,92 

10. Kowale Kolonia 73 15 20,55 

11. Kruglany 78 12 15,38 

12. Kuźnica 1390 13 0,94 

13. Litwinki 45 9 20,00 

14. Klimówka 131 30 22,90 

15. Kuścińce 54 10 18,52 

16. Łosośna Wielka 40 12 30,00 

17. Łowczyki 27 10 37,04 

18. Mieleszkowce Zalesiańskie 48 6 12,50 

19. Milenkowce 34 13 38,24 

20. Mieleszkowce Pawłowickie 48 8 16,67 

21. Nowodziel  190 10 5,26 

22. Popławce 120 7 5,83 

23. Parczowce 67 13 19,40 

24. Saczkowce 71 23 32,39 

                                                           
8 Państwowa Komisja Wyborcza, Wybory samorządowe 2018, Frekwencja.  
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25. Starowlany 109 28 25,69 

26. Tołcze 32 13 40,63 

27. Wyzgi 10 6 60,00 

28. Wołyńce 18 12 66,67 

29. Wojnowce 49 6 12,24 

30. Wołkusze 91 18 19,78 

Ogółem  3318 404 12,18 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica  

 

Fundusz sołecki są to środki pieniężne służące poprawie warunków życia 

mieszkańców gminy. Wyodrębniany jest w budżecie gminy i przez cały czas pozostaje jego 

częścią. O przeznaczeniu funduszu sołeckiego decydują bezpośrednio mieszkańcy sołectw na 

zebraniach wiejskich. Za wykonanie funduszu sołeckiego odpowiada wójt.  W 2018 r. odbyło 

się 30 zebrań wiejskich dotyczących funduszu sołeckiego. W Gminie Kuźnica frekwencja na 

zebraniach sołeckich w 2018 r. wyniosła 9,54 %. Najniższą frekwencję odnotowano w 

sołectwie Kuźnica - 0,95%, najwyższą zaś w sołectwie Białobłockie – 43,75%. 

 

Tabela 49. Frekwencja na zebraniach wiejskich w Gmnie Kuźnica w 2018 r.  

Lp. Sołectwo 

Liczba 

mieszkańców 

sołectwa*  

Liczba 

uczestników 

zebrania  

Frekwencja 

1. Achrymowce 63 14 22,22 

2. Białobłockie 32 14 43,75 

3. Bilminy 84 8 9,52 

4. Cimanie 53 16 30,19 

5. Czepiele 85 25 29,41 

6. Czuprynowo 128 28 21,88 

7. Chreptowce 65 16 24,62 

8. Długosielce 52 9 17,31 

9. Kowale 159 17 10,69 

10. Kowale Kolonia 91 8 8,79 

11. Kruglany 97 5 5,15 

12. Kuźnica 1785 17 0,95 

13. Litwinki 51 15 29,41 

14. Klimówka 174 19 10,92 

15. Kuścińce 75 12 16,00 

16. Łosośna Wielka 52 13 25,00 

17. Łowczyki 35 9 25,71 

18. Mieleszkowce Zalesiańskie 56 10 17,86 
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19. Milenkowce 47  7 14,89 

20. Mieleszkowce Pawłowickie 59 4 6,78 

21. Nowodziel  246 16 6,50 

22. Popławce 143 14 9,79 

23. Parczowce 108 9 8,33 

24. Saczkowce 100 5 5,00 

25. Starowlany 125 28 22,40 

26. Tołcze 34 8 23,53 

27. Wyzgi 12 4 33,33 

28. Wołyńce 25 10 40,00 

29. Wojnowce 53 16 30,19 

30. Wołkusze 124 26 20,97 

Ogółem  4213 402 9,54 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica  

 

*Liczba  mieszkańców sołectwa wg stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, 

określona na podstawie prowadzonego przez gminę rejestru mieszkańców, o którym mowa w 

przepisach o ewidencji ludności  

 

Potrzeba budowania obywatelskich postaw, aktywizacji mieszkańców wsi, tworzenia 

oddolnych inicjatyw, lokalnego decydowania o podejmowanych aktywnościach wykracza 

znacznie poza techniczną czynność głosowania nad podziałem niewielkiej sumy środków w 

ramach funduszu sołeckiego. Właśnie te aspekty wdrożenia funduszu sołeckiego stanowią, że 

jest on wielką szansą na podniesienie rangi wiejskich wspólnot i poczynienie kolejnego kroku 

w kierunki ich upodmiotowienia. Dzięki takim działaniom mieszkańcy krok po kroku bardziej 

będą stawali się gospodarzami miejsca w którym żyją. 

Reasumując aktywność obywatelska nie pozostaje bez znaczenia dla ekonomicznego 

rozwoju społeczności lokalnej. Udział obywateli w podejmowaniu decyzji na temat 

gospodarowania lokalnymi zasobami powinien skutkować tym, że decyzje będą w większym 

stopniu dopasowane do ich potrzeb, gospodarowanie stanie się bardziej racjonalne, a usługi 

gminne zyskają wyższą jakość9.  

 

 

 
 

                                                           
9 Magdalena Szczepańska ”Lokalna aktywność obywatelska – czynniki, pułapki, zróżnicowanie. O wzorach 

zaangażowania charakterystycznych dla wspólnot mieszkaniowych”, ACTA UNIVERSITATIS 

LODZIENSISFOLIA SOCIOLOGICA 64, 2018 
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6. Rozwój zasobów ludzkich w sektorze samorządowym (szkolenia, studia) 

 

Sprawność działania jednostek samorządu terytorialnego zależy w głównej mierze od 

potencjału kadrowego i struktury organizacyjnej urzędu. Kształcenie i doskonalenie 

umiejętności pracowników zwiększa jakość świadczonych przez nich usług. Jest inwestycją, 

która wpływa na podniesienie standardów pracy poprzez efektywne wykorzystanie potencjału 

pracowników. Podstawowym celem szkolenia jest pomoc jednostce w wykonywaniu jej 

zadań. 

Zgodnie za artykułem 24 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o 

pracownikach samorządowych, pracownik samorządowy ma obowiązek stałego podnoszenia 

umiejętności i kwalifikacji zawodowych. W Urzędzie Gminy Kuźnica pracownicy 

samorządowi uczestniczą w różnych formach podnoszenia wiedzy i kwalifikacji. W 2018 

roku pracownicy Urzędu Gminy Kuźnica odbyli 55 szkoleń otwartych o ustalonej z góry 

dacie, miejscu oraz programie. Szkolenia takie sprzyjają wymianie doświadczeń wśród 

uczestników z różnych branż, wydziałów i organizacji.  Ponadto, zorganizowano jedno 

szkolenie zamknięte pn. „Ochrona danych osobowych” w związku z wejściem w życie 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych. W szkoleniu uczestniczyło 20 pracowników 

Urzędu Gminy Kuźnica oraz 10 pracowników z jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy 

Kuźnica. Szkolenia zamknięte są to szkolenia „szyte na miarę“, dopasowywane pod 

konkretna grupę uczestników. Największą zaletą szkoleń zamkniętych jest możliwość 

wpływu na zakres merytoryczny szkolenia oraz jego finalny program. Z analizy kart szkoleń 

wynika, że pracownicy urzędu oceniają odbyte szkolenia jako bardzo dobre i dobre. Koszt 

szkoleń wyniósł 15 240,62 zł.  

Rozwój jednostki samorządu terytorialnego, w dużym stopniu pozostaje 

determinowany kompetencjami jej członków, warunkuje rozwój regionu i w istotny sposób 

kształtuje poziom życia społeczności lokalnej10. 

 

                                                           
10 Katarzyna Wojtaszczyk Doskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi warunkiem rozwoju jednostek 

samorządu terytorialnego Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Wydawnictwo SAN – ISSN 1733-2486tom XVI, 

zeszyt 4, część I.  
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X. Podsumowanie 

 

Raport o stanie Gminy przygotowany został na podstawie informacji zebranych od 

pracowników merytorycznych Urzędu Gminy Kuźnica oraz kierowników jednostek 

organizacyjnych. Dokument ten stanowi źródło informacji o stanie naszej Gminy pod 

względem gospodarki, środowiska, przestrzeni, społeczeństwa oraz zarządzania Gminą. 

Raport zawiera dane o budżecie Gminy, dochodach i wydatkach, kosztach funkcjonowania 

Urzędu Gminy oraz zrealizowanych planowanych inwestycjach i wykonanych zadaniach.  

Dzięki  pozyskanym środkom zewnętrznym udało się wykonać kilka znaczących 

inwestycji. Pomimo dużych nakładów na wykonane inwestycje sytuacja finansowa Gminy 

jest dobra i stabilna. 

  Zamierzenia i zadania inwestycyjne, społeczne, oświatowe określone w Strategii 

Rozwoju Gminy są sukcesywnie realizowane.  

Zmiany, jakie zaszły na przestrzeni ostatnich lat są efektem wytężonej pracy 

pracowników Urzędu, dla których w centrum ich starań jest dobro mieszkańca Gminy 

Kuźnica. 
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