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I. Wykaz skrótów 

 

Tabela. 1. Słownik skrótów  

Nazwa skrótu Wyjaśnienie  

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 

GKRPAorazPN 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  

PGN Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kuźnica 

PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  

RPOWP Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 

OZE Odnawialne Źródła Energii  

UE Unia Europejska 

OSP Ochotnicza Straż Pożarna 

KPPSP w Sokółce Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce 

PDOF Podatek dochodowy od osób fizycznych 

WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa  

MPWiK w Sokółce Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce 

ODR Ośrodek Doradztwa Rolniczego  

SP Szkoła Podstawowa  

gm. gmina  
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II.  Wstęp 

Raport opracowano w związku z wymogiem art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713). Dokument stanowi podsumowanie 

działalności samorządu gminnego w roku poprzednim. Prezentuje dane dotyczące finansów 

gminy, realizacji programów, strategii, uchwał Rady Gminy i funduszu sołeckiego oraz 

najważniejsze inwestycje, statystyki i wydarzenia. Dane do raportu zostały przygotowane 

przez kierowników i pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Gminy 

Kuźnica oraz jednostek organizacyjnych.   

 

III. Informacje ogólne 

 

1. Ogólna charakterystyka Gminy (w tym demografia)  

 

Gmina Kuźnica (zwana dalej Gminą) jest gminą wiejską położoną we wschodniej 

części województwa podlaskiego, w powiecie sokólskim, na północny – wschód od Sokółki 

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 od północnego zachodu graniczy z Gminą Sidra, od południowego zachodu i 

południa z Gminą Sokółka, od północy z Gminą Nowy Dwór. Od strony wschodniej gmina 

graniczy z Republiką Białorusi, dzięki czemu słynie z przejścia granicznego z Białorusią. 

Przez gminę przebiegają istotne dla jej rozwoju szlaki komunikacyjne: trasa krajowa nr 19 

oraz linia kolejowa: Białystok – Grodno. Powiat sokólski, na terenie którego leży Gmina 

Kuźnica, znajduje się w obrębie Wyniesienia Mazursko - Suwalskiego, wchodzącego w skład 

krystalicznej prekambryjskiej platformy wschodnio - europejskiej1. Gminę cechuje 

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. 

 

 

 

                                                           
1 Gminny Program Rewitalizacji Gminy Kuźnica na lata 2016-2026. 
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Mapa 1. Położenie Gminy Kuźnica w powiecie sokólskim  

 
Źródło: www.administracja.mswia.gov.pl 

Część Gminy o powierzchni 4 566,31 ha objęta jest Obszarem Chronionego 

Krajobrazu „Wzgórza Sokólskie”. Skalne surowce mineralne na terenie gminy eksploatuje się 

metodami odkrywkowymi. Szczególnie bogate są zasoby piasku, żwiru i kruszywa 

naturalnego oraz głazów narzutowych. Największy odsetek zajmują gleby wytworzone z 

piasków i glin w trybie gleb brunatnych oraz bielicowych, a następnie czarne ziemie, jak 

również gleby bagienne. Struktura użytkowania gleb ma charakter rolniczy. Na terenie gminy 

nie występują najlepsze klasy gleb - I i II. Najwięcej jest gleb klasy IV, V i V2. 

W Gminie Kuźnica w 2019 roku funkcjonowało 1 412 gospodarstw rolnych, w tym: 

Tabela 2. Liczba gospodarstw wg powierzchni  

Lp. Powierzchnia gospodarstw (ha) Ilość gospodarstw 

1. 0-1 988* 

2. 1-2 326 

                                                           
2 Gminny Program Rewitalizacji (…).  
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3. 2-3 202 

4. 3-5 269 

5. 5-7 185 

6. 7-10 179 

7. 10-15 139 

8. 15-20 66 

9. 20-30 35 

10. 30-50 9 

11. 50-100 1 

12. 100 i więcej 1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica 
*nie stanowią gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym 

Organem uchwałodawczym Gminy Kuźnica jest piętnastoosobowa Rada Gminy, a 

organem wykonawczym Wójt Gminy Kuźnica, który wykonuje swe zadania przy pomocy 

Urzędu Gminy Kuźnica oraz gminnych jednostek organizacyjnych. Wójt kieruje bieżącymi 

sprawami Gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Kadencja Rady Gminy oraz Wójta jest 

pięcioletnia (2018 – 2023). Przy Radzie Gminy Kuźnica działają cztery stałe komisje, których 

członkami są radni: 

- Komisja Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa, Kultury, Oświaty i Spraw Publicznych – 6 

członków, 

- Komisja Planowania i Finansów – 6 członków, 

- Komisja Rewizyjna – 5 członków, 

- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 6 członków. 

Komisje są organami pomocniczymi Rady Gminy Kuźnica i każda z nich ma określony 

zakres merytoryczny swoich zadań.   

W związku ze zmianami wprowadzonymi w ustawie o samorządzie gminnym w kadencji 

2018-2023 obrady sesji Rady Gminy Kuźnica transmituje się na żywo w Internecie. 

Mieszkańcy mogą prześledzić przebieg obrad i głosowań na specjalnie przygotowanej stronie 

https://www.youtube.com/channel/UClT6jFdYdKdEVxXeJt0LhQw. 

Na terenie gminy funkcjonuje sześć gminnych jednostek organizacyjnych: 

1) Biblioteka Publiczna Gminy Kuźnica, 

2) Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kuźnicy,  
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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 4 046 osób wg stanu na dzień 

31.12.2019r. (dane USC Kuźnica). W stosunku do roku 2018 liczba osób zmniejszyła się o 

69. W strukturze ludności gminy dostrzegalna jest niewielka przewaga mężczyzn 50,35% nad 

kobietami 49,65% ogólnej liczby mieszkańców. Najwięcej mieszkańców odnotowano w 

sołectwie: Kuźnica, Nowodziel, Klimówka, Kowale i Popławce. Najmniej zamieszkane są 

natomiast sołectwa: Wyzgi, Wołyńce, Białobłockie, Tołcze i Łowczyki. 

Wykres 1. Statystyka mieszkańców wg płci i wieku  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych USC Kuźnica  

Tabela 3. Mieszkańcy Gminy Kuźnica z podziałem na sołectwa wg stanu na dzień 31.12.2019 
 

Sołectwo Liczba osób 

zameldowanych na 

pobyt stały i czasowy 

Pobyt stały Pobyt czasowy 

Achrymowce 63 63 0 

Białobłockie 31 31 0 

Bilminy 85 85 0 

Cimanie 53 53 0 

Czepiele 84 82 2 

Czuprynowo 127 124 3 

Chreptowce 62 62 0 

Długosielce 54 52 2 

Kowale 159 158 1 
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Kowale-Kolonia 91 91 0 

Kruglany 98 97 1 

Kuźnica 1 744 1 717 27 

Litwinki 51 51 0 

Klimówka 170 169 1 

Kuścińce 72 71 1 

Łosośna Wielka 49 48 1 

Łowczyki 33 33 0 

Mieleszkowce 

Zalesiańskie 
54 53 1 

Milenkowce 46 46 0 

Mieleszkowce 

Pawłowickie 
56 56 0 

Nowodziel 228 226 2 

Popławce 146 142 4 

Parczowce 101 95 6 

Saczkowce 100 98 2 

Starowlany 119 118 1 

Tołcze 32 32 0 

Wyzgi 10 10 0 

Wołyńce 25 25 0 

Wojnowce 54 54 0 

Wołkusze 107 104 3 

Razem 4 104 4 046 58 

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 2 502, co stanowi 61,84 % ogółu 

stałych mieszkańców Gminy. Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym wynosi 20,86% i jest 

wyższy w porównaniu z odsetkiem osób w wieku przedprodukcyjnym, który wynosi 17,30%. 

Społeczeństwo można określić jako starzejące się, podobny trend obserwuje się w 

województwie podlaskim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Raport o stanie Gminy Kuźnica za 2019 rok 

 

Strona 11 z 93 

 

Wykres 2. Struktura ludności Gminy wg ekonomicznych grup wieku  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych USC Kuźnica  
 

Podstawowym czynnikiem wpływającym na stan i strukturę ludności są zdarzenia i 

procesy demograficzne określane jako ruch naturalny ludności. Elementami ruchu 

naturalnego są urodzenia i zgodny, a także małżeństwa3. W 2019 r. w Gminie Kuźnica 

zanotowano 32 urodzenia, jednak saldo przyrostu naturalnego jest ujemne (podobnie jak w 

2018 r.), gdyż w analogicznym okresie roku 2019 odnotowano 72 zgony. Zmarło więcej 

kobiet -37 niż mężczyzn -35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 A. Bachanek-Komarowska, „Ruch naturalny ludności w województwie podlaskim”; [red. nauk.] J. 

Hrynkiewicz, A. Potrykowska, „Sytuacja demograficzna Podlasia jako wyzwanie dla polityki społecznej i 

gospodarczej„ Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2017. 
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Wykres 3. Przyrost naturalny w Gminie Kuźnica  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych USC Kuźnica  
 

 

Tabela 4. Liczba zawartych małżeństw 

2018 2019 

16 14 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych USC Kuźnica 

Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), 

według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, 

które mają główne miejsce prowadzenia działalności w Gminie Kuźnica obejmowała 111 

pozycji, z czego status „aktywny” posiadało 81 podmiotów, status „wykreślony” posiadało 8 

podmiotów, status „zawieszony” posiadało 9 podmiotów. W 2019 r. działalność rozpoczęło 

13 podmiotów. Działalność zamknęło 8 podmiotów. Branżowość przedsiębiorstw z obszaru 

Gminy Kuźnica jest zróżnicowana. Wiodącymi gałęziami gospodarki w Gminie są m.in. 

usługi budowlane, handel, usługi motoryzacyjne oraz transport. 

W zasobie Gminy są 52 drogi gminne o łącznej dł. 60,383 km, w tym: 
 

Tabela 5. Struktura dróg w Gminie Kuźnica  

Lp. Nazwa Długość (km) 

1. 
nawierzchnia twarda ulepszona bitumiczna 

(nawierzchnia asfaltowa) 
13,561 

2. nawierzchnia twarda ulepszona z kostki betonowej 0,525 

3. nawierzchnia twarda nieulepszona brukowcowa 1,104 
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4. nawierzchnia żwirowa 40,154 

5. nawierzchnia gruntowa 5,039 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica 

Procentowy udział dróg utwardzonych w ogólnej sieci dróg gminnych na koniec roku 

wynosił: 25 %. Gmina poprzez remont i przebudowę dróg gminnych, sukcesywnie podnosi 

ich standard. W roku 2019 wykonano zadanie pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 103664B, 

obręb Kowale, gm. Kuźnica, celem powiązania funkcjonalnego z drogą powiatową nr 

1256B". W wyniku realizacji ww. zadania, przebudowano drogę gminną na odcinku o 

długości 0,970 km. 

Na terenie Gminy funkcjonuje jedna przychodnia rodzinna, stacja opieki, dwie apteki 

oraz jeden punkt apteczny. 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 

rodzin o niskim statusie materialnym, dotkniętych problemem alkoholizmu czy bezrobocia. 

Placówka jest dofinansowana z budżetu Gminy.  

Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego prowadzona jest w postaci gminnego 

programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizację badań 

profilaktycznych - UG Kuźnica współorganizował bezpłatne badania mammograficzne  

kobietom w wieku 50-69 lat w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi Działania 

GPPiRPA opisano na stronie 43 niniejszego programu. 

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.  

Gmina położona jest na terenie malowniczych Wzgórz Sokólskich. Duża ilość 

terenów zielonych, platformy widokowe oraz brak uprzemysłowionych terenów  są ciekawą 

ofertą dla turystów poszukujących ciszy i wiejskiego klimatu, którzy znajdą tu wspaniałe 

miejsca do rekreacji i odpoczynku. Obok bogatych walorów środowiska przyrodniczego 

Gmina Kuźnica ma do zaoferowania turystom atrakcyjne zabytki i kulturę. Zabytki na terenie 

Gminy Kuźnica: 

http://bip.kuznica.ug.gov.pl/zamowieniapubliczne/ogloszenieozamowieniu_2/2019/przetarg-nieograniczony-do-dnia-21032019-r-przebudowa-drogi-gminnej-nr-103664b-obreb-kowale-gm-kuznica-celem-powiazania-funkcjonalnego-z-droga-powiatowa-nr.html
http://bip.kuznica.ug.gov.pl/zamowieniapubliczne/ogloszenieozamowieniu_2/2019/przetarg-nieograniczony-do-dnia-21032019-r-przebudowa-drogi-gminnej-nr-103664b-obreb-kowale-gm-kuznica-celem-powiazania-funkcjonalnego-z-droga-powiatowa-nr.html
http://bip.kuznica.ug.gov.pl/zamowieniapubliczne/ogloszenieozamowieniu_2/2019/przetarg-nieograniczony-do-dnia-21032019-r-przebudowa-drogi-gminnej-nr-103664b-obreb-kowale-gm-kuznica-celem-powiazania-funkcjonalnego-z-droga-powiatowa-nr.html
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- 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.; 

- Cerkiew Podwyższenia Krzyża Pańskiego znajdująca się w miejscu dawnego klasztoru 

Bazylianów; 

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

według projektu arch. Feliksa Michalskiego; 

- 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 oraz Biblioteki Publicznej Gminy Kuźnica. 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, Kuźnickie Kolędowanie na Kresach 

oraz Dożynki. Biblioteka organizuje wystawy, spotkania z autorami książek dla dzieci i 

dorosłych oraz realizuje projekty np. robotyka dla dzieci. Ww. wydarzenia przyciągają dużą 

liczbę nie tylko mieszkańców Gminy Kuźnica, ale całego powiatu sokólskiego.  

Gmina Kuźnica podejmowała liczne działania zmierzające do promocji swych 

walorów, wydarzeń oraz historii gminy. W 2019 r., obchodziliśmy 101. rocznicę odzyskania 

przez Polskę niepodległości. Świętowaliśmy ten jubileusz, organizując cykl wydarzeń 

związanych z odzyskaniem niepodległości, tradycjami i narodowością. Odbyło się uroczyste 

otwarcie Memorium upamiętniającego żołnierzy 2 Pułku Strzelców Podhalańskich poległych 

w Bitwie Niemeńskiej wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. Gmina Kuźnica podjęła działania 

związane z upamiętnieniem bitwy pod Kuźnicą z 1920 r. i 2 Pułku Strzelców Podhalańskich, 
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poprzez stworzenie muralu niepodległościowego w centrum Kuźnicy na frontowej ścianie 

budynku urzędu gminy. Mural przedstawia wizerunek pułkownika Gustawa Truskolaskiego 

dowódcy 2 Pułku Strzelców Podhalańskich oraz czterech w pełni uzbrojonych strzelców. W 

prawym górnym rogu ściany widnieje oznaka pułku oraz pamiętna data 1920. Mural jest 

ewenementem na skalę naszego regionu i wstępem do uczczenia nadchodzącej setnej rocznicy 

Bitwy Niemeńskiej. Zadanie realizowała Biblioteka Publiczna Gminy Kuźnica.   

Pomimo znacznego potencjału turystycznego posiadanego przez Gminę, ludność 

trudni się głównie rolnictwem i drobnymi usługami. Ze względu na strukturę użytkowania 

gruntów, przyszłość gminy w dalszym ciągu wiąże się z rozwojem rolnictwa. Z drugiej strony 

coraz większe znaczenie będzie miał rozwój funkcji usługowych, produkcyjnych i 

rekreacyjnych.  

Wyzwania stawiane przed Gminą Kuźnica są duże, ponieważ oczekiwania mieszkańców są 

coraz większe. W sposób strategiczny i przemyślany dąży się do ich realizacji, starając się 

jednocześnie pamiętać o utrzymaniu urokliwego charakteru Gminy.  

 

 

2. Charakterystyka pozycji i rozwoju Gminy w 2019 roku 

 

Gmina Kuźnica w 2019 roku aplikowała na realizację różnorodnych zadań o środki 

finansowe zewnętrzne: unijne bądź krajowe. Z tych środków realizowane były inwestycje 

komunalne (budowa dróg, chodników), projekty edukacyjne oraz społeczne. W 2019 r. 

pozyskano środki finansowe w wysokości 4 625 868,94 zł. 

Tabela 6. Wykaz pozyskanych środków w 2019 r.  

Lp. Źródło pozyskania środków Tytuł zadania 
Wartość 

dofinansowania 

Termin 

realizacji 

1. 

Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-

2020 dla osi priorytetowej: 

V. Gospodarka 

niskoemisyjna, Działanie 5.3. 

Efektywność energetyczna w 

sektorze mieszkaniowym i 

budynkach użyteczności 

publicznej, Poddziałanie 

5.3.1. Efektywność 

energetyczna w budynkach 

publicznych w tym 

budownictwo komunalne.  

Modernizacja energetyczna 

budynku szkolnego w 

Gminie Kuźnica 

3 166 711,54 zł 2019-2021 
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2. 
Podlaski Urząd Wojewódzki 

– Podlaski Fundusz Dróg 

Samorządowych 

Przebudowa drogi gminnej 

nr 103664B, obręb Kowale 

gm. Kuźnica, celem 

powiązania funkcjonalnego 

z drogą powiatową nr 1256 

541 294,98 zł 2019 

Przebudowa drogi gminnej 

Nr 103662B w m. 

Wołkusze  

688 195,56 zł 

2019-2020 

Przebudowa drogi gminnej 

Nr 103692B – ul. 

Wschodnia w m. Kuźnica 

109 830,72 zł 

Przebudowa drogi gminnej 

Nr 103692B – ul. Gajowa 

w m. Kuźnica 
81 071,14 zł 

3. 

Program Wieloletni 

NIEPODLEGŁA na lata 

2017-2022 w ramach 

Programu Dotacyjnego 

„Koalicje dla Niepodległej”* 

Na wykonanie muralu w 

ramach Programu 

,,Namalujmy niepodległą” 

16 550,00 zł  

 
2020 

4. 
MSW i A 

Doposażenie jednostek 

OSP (zakup obuwia 

strażackiego, rękawic 

specjalnych, kominiarek 

niepalnych, hełmów 

strażackich, 

umundurowania 

wyjściowego, zakup i 

montaż defibrylatora AED 

22 215,00 zł 
2019 

 

PODSUMOWANIE 4 625 868,94 zł 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica. 

*Beneficjentem i realizatorem projektu była Biblioteka Publiczna Gminy Kuźnica  

Roku 2019 nie należy oceniać wyłącznie przez pryzmat wykonanych zadań, ale 

również należy postrzegać jako początek kolejnych projektów i inwestycji, bowiem 

wykonano w nim nowe plany i koncepcje na kolejne lata. Zgodnie ze Strategią Rozwoju 

Gminy Kuźnica na lata 2015-2020 priorytetem jest budowa i modernizacja dróg. W 2020 r. 

zostanie wykonana dokumentacja techniczna ul. Polnej i Pogodnej. Gmina Kuźnica będzie 

aplikować o środki zewnętrzne na wykonanie ww. zadania. W planach jest także budowa 

instalacji wykorzystujących odnawialne źródła dla mieszkańców, budowa Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów oraz budowa oświetlenia ulicznego w centrum m. Kuźnica.  
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IV. Informacje finansowe 

 

1. Wykonanie budżetu Gminy 

 

Gmina Kuźnica prowadzi odpowiedzialną politykę finansową i budżetową. 

Realizowanie przez gminę, jako podmiot publicznoprawny ciążących na niej zadań 

uzależnione jest od zapewnienia dostatecznych źródeł dochodów. Prowadzone są działania 

zmierzające do pozyskiwania jak największej ilości środków zewnętrznych pozwalających na 

realizację zamierzeń inwestycyjnych oraz finansowanie bieżących zadań własnych. 

Zaplanowane w 2019 roku dochody zostały zrealizowane w 100,40 % co odpowiada 

kwocie 24 435 678,36 zł. Dochody własne zrealizowano w wysokości 6 612 028,91 zł, 

stanowi to 118,67 % planowanych dochodów. Największym źródłem dochodów własnych 

były: 

– udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszący 40,20%  

łącznego wykonania dochodów własnych, co odpowiada kwocie 2 657 802,00 zł, 

– podatek od nieruchomości wynoszący 24,59 % łącznego wykonania dochodów własnych, 

co odpowiada kwocie 1 628 115,09 zł.  

Realizację dochodów z poszczególnych źródeł obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne. 

 

Tabela 7. Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł 

Rodzaj dochodów Plan po zmianach 
Wykonanie na 31 

grudnia 2019 

% wykonania 

planu 

Struktura 

podstawowych 

grup 

dochodów w 

% 

Dochody własne, z tego: 

-wpływy z podatków i opłat, 

-udział w podatkach. 

dochodowych 

-wpływy z majątku, 

-pozostałe dochody własne 

5 571 564,00 

2 279 406,00 

2 540 000,00 

59 500,00 

692 658,00 

6 612 028,91 

2 775 260,06 

2 783 888,56 

70 344,58 

982 535,71 

118,67 

121,75 

109,60 

118,23 

141,85 

100,00 

41,97 

42,10 

1,07 

14,86 
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Dotacje celowe, z tego: 

-na zadania własne, 

-na zadania zlecone, 

-na zadania wynik. z 

porozumień, 

-rozwojowe, 

-fundusze celowe 

12 726 991,00 

804 551,00 

4 552 140,00 

2 210 878,00 

3 739 030,00 

1 420 392,00 

11 783 411,45 

739 388,54 

4 416 587,02 

2 185 878,00 

3 256 766,76 

1 184 791,13 

92,59 

91,90 

97,02 

98,87 

87,10 

83,41 

100,00 

6,28 

37,48 

18,55 

27,64 

10,05 

Subwencje, z tego: 

-część oświatowa, 

-część równoważąca 

-część wyrównawcza 

6 040 238,00 

2 945 779,00 

10 547,00 

3 083 912,00 

6 040 238,00 

2 945 779,00 

10 547,00 

3 083 912,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

48,77 

0,17 

51,06 

Ogółem  24 338 793,00 24 435 678,36 100,40 X 

Źródło: opracowanie Referat Finansowy UG Kuźnica   

  

Wykres 4. Struktura dochodów wykonanych w 2019 roku 

 

Dotacje ; 48,22

 Subwencje ; 24,72

Dochody własne; 

27,06

 

Źródło: opracowanie Referat Finansowy UG Kuźnica   
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Na uwagę zasługuje stały wzrost dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od 

osób fizycznych.  Porównując dane od roku 2013 dynamika ta wynosi kolejno 14,2 %, 14,6%, 

10,2%, 10,4%, 17,48 % i 13,39 %. W 2013 roku dochody z tytułu udziałów w PDOF 

wyniosły 1 252 884 zł, a w roku 2019 odpowiednio 2 657 802 zł.  

 

Wykres 5. Dochody Gminy Kuźnica w latach 2006-2019 
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 Źródło: opracowanie Referat Finansowy UG Kuźnica 

Wykonanie wydatków w 2019 roku wyniosło 23 289 481,42 złotych co stanowiło 

82,65 % przyjętego planu. Niepełne wykonanie wydatków inwestycyjnych wynika z faktu 

przeniesienia części inwestycji do realizacji w 2020 roku oraz mniejszych niż planowano 

wydatków na realizację części zadań. Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem 

wyniósł tylko 63,55 % (w roku 2018  – 77,07%, 2017 – 84,07%, 2016 – 86,07 %, 2015–

75,65 %, 2014 – 89,52 %, 2013 – 90,54 %, 2012 – 96,95 %, 2011 – 89,11 %).  

 

Tabela 8. Wykonanie wydatków w układzie wynikającym z uchwały budżetowej 

Wyszczególnienie Plan po zmianach 
Wykonanie na 

31 grudnia 2019 r. 

% 

wykonania 

planu 

Wydatki majątkowe 11 803 828,00 8 490 163,95 71,93 

Wydatki bieżące, z tego: 16 374 965,00 14 799 317,47 90,38 

Wynagrodzenia 5 416 161,00 4 927 165,62 90,97 

Pochodne od wynagrodzeń 997 857,00 918 226,94 92,02 

Dotacje  901 147,00 900 917,10 99,97 

Obsługa długu 130 000,00 77 055,38 59,27 
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Pozostałe wydatki 8 929 900,00 7 975 952,43 89,32 

OGÓŁEM 28 178 793,00 23 289 481,42 82,65 

Źródło: opracowanie Referat Finansowy UG Kuźnica   

 

Wykres 6. Wydatki ogółem w latach 2006-2019  
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 Źródło: opracowanie Referat Finansowy UG Kuźnica   
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2. Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych 

 

Wykres 7. Wydatki majątkowe w latach 2006-2019   
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 Źródło: opracowanie Referat Finansowy UG Kuźnica   

 

W budżecie Gminy na rok 2019 na realizację wydatków majątkowych przeznaczono 

kwotę 10 226 791 zł, którą w trakcie roku zmieniono ustalając ostatecznie plan wydatków na 

kwotę 11 803 828 zł. Wydatkowano w trakcie roku 8 490 163,95 zł. Budżet Gminy Kuźnica 

na przestrzeni ostatnich kilku lat charakteryzuje się wysokim udziałem wydatków 

majątkowych w strukturze wydatków. Ostatni rok budżetowy był pod tym względem 

rekordowy, wydatki majątkowe w 2019 roku są dwa razy wyższe niż w 2018 roku. Rok 2018 

wyróżniał się zaś najwyższymi wydatkami majątkowymi na przestrzeni ostatnich 12 lat 

budżetowych.  Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem w roku 2019 wyniósł 

36,45 %. 

Tabela 9. Wydatki na zadania inwestycyjne   

Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja Plan po zmianach 
Wykonanie na 

31. 12. 2019 r. 

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 100 689,00 6 765,00 

 
budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Kuźnica (ul. 

Kościuszki) 
30 000,00 6 765,00 

 
rozbudowa oczyszczalni ścieków na działce 940/2 i 

przepompowni ścieków na działce 842/21 w Kuźnicy 
1 070 689,00 0,00 
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 60014 Drogi publiczne powiatowe 6 310 584,00 6 310 583,88 

  

przebudowa drogi powiatowej nr 1264B na odcinku Wołkusze-

droga krajowa nr 19-Łosośna -Czuprynowo 6 310 584,00 6 310 583,88 

    

 60016 Drogi publiczne gminne 3 060 762,00 1 172 898,35 

  

  

  

  

budowa zjazdów z drogi gminnej w m. Mieleszkowce 

Pawłowickie 
9 000,00 9 000,00 

dokumentacja techniczna – przebudowa drogi gminnej nr 

103662B, obręb Wołkusze gm. Kuźnica celem powiązania 

funkcjonalnego z drogą powiatową nr 1264B 

11 895,00 11 894,66 

przebudowa drogi gminnej nr 103662B w m. Wołkusze 1 388 391,00 0,00 

przebudowa drogi gminnej nr 103664B obręb Kowale 1 095 000,00 1 094 589,96 
 

 

 

  

  

przebudowa drogi gminnej nr 103691B – ul. Gajowa w m. 

Kuźnica 
162 142,00 0,00 

przebudowa drogi gminnej nr 103692B – ul. Wschodnia w m. 

Kuźnica 
330 384,00 0,00 

przebudowa drogi gminnej nr 103678B i nr 103677B w m. 

Kuźnica 
52 000,00 45 43,73 

przebudowa drogi gminnej położonej na działkach ew. nr 157 i 

124 obręb Czuprynowo 
11 950,00 11 950,00 

 

 

  

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70 000,00 0,00 

 
budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku 

komunalnym w m. Kuścińce 
70 000,00 0,00 

 

 

  

75412 Ochotnicze straże pożarne 8 014,00 8 013,57 

  
budowa ogrodzenia przy budynku OSP Saczkowce 8 014,00 8 013,57 

 

 

  

 80101 Szkoła podstawowa 50 000,00 0,00 

  

opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji 

Szkoły Podstawowej w Kuźnicy 50 000,00 0,00 

 

 

  

90095 Pozostała działalność 910 488,00 909 904,00 

 
budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii 

na terenie Gminy Kuźnica 
910 488,00 909 904,00 

RAZEM 11 510 537,00 8 408 164,80 

Źródło: opracowanie Referat Finansowy UG Kuźnica   
 

 Wydatki związane z nabyciem na rzecz gminy działek 503/1 i 758/1 obręb Kowale – 

6 999,15 zł; 

 Zakup średniego wozu gaśniczego OSP Starowlany – 51 000,00 zł; 

 Przekazano środki na fundusz celowy – wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zgodnie 

z art. 19 g pkt.2, art. 19 h pkt. 1i art. 19 i pkt. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o 

Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 5 000,00 zł na termomodernizację obiektów 

KPPSP w Sokółce;  

 Dotacja celowa dla ZGKiM w Kuźnicy na zakup pompy – 19 000,00 zł. 
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W 2019 roku zrealizowano przede wszystkim trzy duże inwestycje.  

Zakończono przebudowę drogi powiatowej nr 1264 B na odcinku Wołkusze – droga krajowa 

nr 19 – Łosośna – Czuprynowo”. Na realizację zadania 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.  

Planowaną na 2018 rok przebudowę drogi gminnej w Kowalach ze środków UE udało się 

zrealizować w 2019 roku dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych. 

W dniu 29.06.2018 roku podpisano umowę na dofinansowanie realizacji zadania pn. 

”Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie gminy Kuźnica”. 

Po zakończeniu postępowania przetargowego umowa z wykonawcą została podpisana w 

pierwszych dniach 2019 roku – realizacja tego przedsięwzięcia została ukończona w połowie 

2019 roku, w jej wyniku powstało 20 paneli fotowoltaicznych i 34 kolektory słoneczne.   

 

Tabela 10. Wykonanie budżetu  
 

Wyszczególnienie Plan po zmianach 
Wykonanie na  

31 grudnia 

% wykonania 

planu 

Dochody ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           24 338 793,00 24 435 678,36 100,40 

Wydatki ogółem 28 178 793,00 23 289 481,42 82,65 

Deficyt/Nadwyżka/- + /     - 3 840 000,00 1 146 196,94 X 

Źródło: opracowanie Referat Finansowy UG Kuźnica  

 

Budżet roku 2019 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1 146 196,94 zł.  

 

3. Wieloletnia prognoza finansowa 

 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kuźnica na lata 2019-2032 została przyjęta 

przez Radę Gminy Uchwałą nr III/13/18 w dniu 28 grudnia 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 zamierza realizować JST w okresie 

obowiązywania dokumentu.  

W przyjętym w grudniu 2018 roku dokumencie wielkość zobowiązań Gminy Kuźnica 

na lata 2019-2032 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 2019 wskaźnik ten miał wynosić 

1,80 % przy dopuszczalnym pułapie określonym w wysokości 9,09 %. W roku 2020 wartości 

te miały wynieść odpowiednio 2,84 % i 5,46 %. Od roku 2021 margines stanowiący różnicę 

pomiędzy przewidywanymi wartościami wskaźnika a jego maksymalnym pułapem będzie 

wahał się  od 2,22 % do 5,76 %. 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 ok. 1 300 000,00 zł     

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 opóźniły się w 

stosunku do pierwotnego planu. Zmiany powyższe wymagały zgody i desygnacji Komisji 

Europejskiej oraz władz Białorusi, dlatego realizacja zadania zostanie rozpoczęta w 2020 

roku. Zaliczka na realizację przedsięwzięcia została przekazana na rachunek Budżetu Gminy 

w dniu 31 grudnia 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 
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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.  

 

Tabela 11. Wykorzystanie funduszu sołeckiego w latach 2015-2019 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Kwota 

wyodrębnionego w 

budżecie funduszu 

sołeckiego w zł 

238 790,15 260 998,45 279 250,39 323 505,41 338 763,86 

Kwota wydatków 

wykonanych w ramach 

funduszu w zł 

226 831,89 260 232,43 279 099,56 323 392,05 338 721,41 

Wysokość zwrotu 40,000 % 35,654 % 34,954 % 28,567 % 26,204 % 

Kwota należnej dotacji 

w tytułu zwrotu 

wydatków 

90 732,76 92 783,27 97 556,46 92 383,41 88 758,56 

Źródło: opracowanie Referat Finansowy UG Kuźnica   

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

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

99,71% – 2016 rok, 99,95% –  2017,  99,96% –2018 i odpowiednio w roku 2019 – 99,99%).  

 

Tabela 12. Wydatkowanie środków z funduszu sołeckiego  

Zadania 
Wydatkowana 

kwota 
Opis zrealizowanych zadań 

Transport i łączność 265 631,18 zł 

Zakup gablot ogłoszeniowych, tabliczek kierunkowych i wiat 

przystankowych, remonty i równanie dróg, odnowienie 

znaków granicznych, budowa i rozbudowa dróg    

Gospodarka 

mieszkaniowa 
16 373,51 zł Remont sali świetlicy wiejskiej sołectwa Nowodziel 
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Bezpieczeństwo publiczne 

i ochrona 

przeciwpożarowa 

56 716,72 zł 
Budowa ogrodzenia remizy w Saczkowcach, zakup 

samochodu dla OSP w Starowlanach 

Razem 338 721,41 zł  

Źródło: opracowanie Referat Finansowy UG Kuźnica   

 

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 (zwana dalej Strategią) określa 

zasady oraz kierunki polityki w celu zapewnienia szeroko pojętego, trwałego i 

zrównoważonego rozwoju gminy oraz spójności społeczno-gospodarczej i terytorialnej. 

Dokument jest kluczowym elementem planowania rozwoju lokalnego. W Strategii opisano 

istniejącą sytuację społeczno-gospodarczą gminy i na tej podstawie zdefiniowano 

podstawowe obszary problemowe. Określono możliwe kierunki, szanse i zagrożenia oraz 

niezbędne działania w celu uzyskania poprawy sytuacji na rzecz zrównoważonego rozwoju 

lokalnego. Dokument ułatwia podejmowanie planowych działań oraz umożliwia aplikowanie 

o środki finansowe ze źródeł zewnętrznych. Rada Gminy Kuźnica przyjęła Strategię Rozwoju 

Gminy Kuźnica na lata 2015-2020 uchwałą nr VIII/50/15 z dnia 29 września 2015 r. 

 

b)  realizowane zadania w roku 2019  

 

Tabela 13.  Stan realizacji Strategii Rozwoju Gminy Kuźnica na lata 2015-2020 w 2019 r.  

Lp. Nazwa zadania 

Stan 

realizacji 

zadań 

Uwagi 

1. 

asfaltowanie ulic w 

Kuźnicy; modernizacja 

dróg gminnych 

łączących 

miejscowości; budowa / 

modernizacja dróg 

gminnych                 

budowa i przebudowa 

chodników 

 

zrealizowane 

1) przebudowa drogi gminnej nr 103664B, obręb Kowale gm. 

Kuźnica, celem powiązania funkcjonalnego z drogą powiatową nr 

1256; całkowita wartość zadania: 1 094 589,96 zł (w tym f. sołecki 

sołectwa Kowale) 

5) chodnik łączący ul. Podlipską z ul. Nowodzielską całkowita 

wartość zadania: 45 763,73 zł (w tym f. sołecki: 36 711,90 zł)  

6) f. sołecki: Przebudowa drogi gminnej położonej na działkach o nr 

geodezyjnym 124, 157 obręb Czuprynowo, gm. Kuźnica” całkowita 

wartość zadania: 11 950 zł 
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w trakcie 

realizacji 

2) przebudowa drogi gminnej Nr 103662B w m. Wołkusze; 

podpisano umowę, planowana wartość zadania: 976 000,00 zł; 

3) przebudowa drogi gminnej Nr 103692B – ul. Wschodnia w m. 

Kuźnica; podpisano umowę, planowana wartość zadania: 276 000,00 

zł; 

4) przebudowa drogi gminnej Nr 103692B – ul. Gajowa w m. 

Kuźnica; podpisano umowę, całkowita wartość dofinansowania: 

156 000,00 zł. 

2. 
remont/modernizacja 

dróg gminnych (w 

tym f. sołecki) 

zrealizowane 

Wyzgi, Wołyńce, Saczkowce, Wojnowce, Tołcze, Popławce, 

Parczowce, Milenkowce, Łosośna Wielka, Kuścińce, Kruglany, 

Kowale-Kolonia, Klimówka, Długosielce, Czepiele, Chreptowce, 

Bilminy, Białobłockie; 246 011,10 zł (w tym f. sołecki: 160 011,10 

zł) 

3. 

przebudowa 

oczyszczalni ścieków 

w Kuźnicy oraz 

zakup niezbędnego 

sprzętu 

(dofinansowanie: 

8 991 704,48 zł)* 

 w trakcie 

realizacji 

 

rozpoczęcie realizacji projektu pn. „Poprawa zdolności do ochrony i 

promocji dziedzictwa naturalnego w Gminie Kuźnica i Rejonie 

Berezowskim poprzez wspólne inicjatywy na obszarze 

transgranicznym”; Planowana całkowita wartość zadania: 8 050 537 

zł (stan na dzień przygotowania Raportu) 

4. 

termomodernizacja 

kompleksu 

budynków Szkoły 

Podstawowej w 

Kuźnicy 

(dofinansowanie: 

3 166 711,54 zł) 

w trakcie 

realizacji  

modernizacja energetyczna budynku szkolnego w Gminie Kuźnica  

planowana całkowita wartość zadania: 4 394 157,00 zł  

5. 
 rozbudowa OSP oraz 

zakup wozu 

strażackiego 

zrealizowane 

1) doposażenie jednostek OSP Kuźnica,  Starowlany, Saczkowce 

2) f. sołecki Achrymowce, Starowlany, Cimanie, Łowczyki, Litwinki 

zakup wozu strażackiego dla OSP Starowlany 

3) zakup ogrodzenia i bramy wjazdowej, wyrównanie terenu wokół 

remizy strażackiej w Saczkowcach 

Całkowita wartość zadania: 106 215,00 zł 

6. 

podniesienie jakości 

oferty edukacyjnej w 

placówkach 

oświatowych 

zrealizowane 

projekt powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" 5 730,00 zł  

projekt „Przedszkolak mały odkrywca”; całkowity koszt realizacji 

zadania w 2019 r.: 109 350,53 zł (w tym dofinansowanie:  

94 493,23 zł) 

7. remont świetlicy w 

Nowodzieli 
zrealizowane remont sali świetlicy wiejskiej sołectwa Nowodziel 16 373,51 zł 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica. 

*Całkowita wartość projektu obu Partnerów. Miesięczny kurs EBC z października 2016 r. (InforEuro rate). 

 

 2. Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania 

Gminy 

 

 

Na terenie Gminy Kuźnica obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Kuźnica, które zostało uchwalone 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 
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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  

 

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 

zmian 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, 

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 XX/98/08 Rady Gminy w Kuźnicy z dnia 13 października 2008 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terminalu przeładunkowego i 

terenów składowych w obrębie wsi Czuprynowo, gmina Kuźnica, 

8) 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. 

Gminę Kuźnica pokrywają Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego na 

powierzchni 140,75 ha, gdzie stopień pokrycia obszaru gminy MPZP wynosi 1,06%. 

Powyższe nie uwzględnia ilości wynikających z uchwały Nr XXXIX/192/97 Rady Gminy w 
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Kuźnicy z dnia 22 grudnia 1997 r. w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego 

zagospodarowania przestrzennego gminy Kuźnica, która dotyczy ustalenia granic 

kompleksów leśnych. 

 

4. Gminny program rewitalizacji  

 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Kuźnica na lata 2016-2026 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. 

Na terenie Gminy Kuźnica wyznaczone zostały następujące podobszary rewitalizacji: 

 Chreptowce - obszar o powierzchni 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 posiadają obszar o powierzchni 12,863 ha. 

W 2019 r. w ramach planowanych projektów rewitalizacyjnych ujętych w Gminnym 

Programie Rewitalizacji Gminy Kuźnica na lata 2016-2026 został złożony wniosek o 

dofinansowanie inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie przestrzenno-

funkcjonalnego centrum m. Kuźnica poprzez budowę oświetlenia ulicznego” w ramach 

RPOWP na lata 2014-2020.  W zakresie ww. wniosku wnioskowano o kwotę 599 950,73 zł, 

która stanowi 84% dofinansowania całości projektu. Przedmiotem inwestycji jest 

rewitalizacja centrum miejscowości Kuźnica polegająca na budowie linii kablowej oraz 

słupów oświetleniowych na ulicach: Sokólskiej, Grodzieńskiej, Granicznej, Plac 1000-lecia 

Państwa Polskiego.  W projekcie ujęto także koszty dokumentacji technicznej, nadzór 

inwestorski oraz usługi doradcze. W ramach inwestycji zostaną zastosowane oprawy LED o 

wysokiej klasie energetycznej na aluminiowych słupach oświetleniowych. Wskutek 

rewitalizacji nastąpi wzrost jakości życia mieszkańców poprzez poprawę bezpieczeństwa oraz 

usprawnienie przestrzenno-funkcjonalne centrum miejscowości Kuźnica. W przypadku 

uzyskania dofinasowania realizacja projektu nastąpi w 2021 r. 
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5. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy  

 

Wieloletni Program Gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kuźnica na 

lata 2017 – 2022 (zwany dalej Programem) został przyjęty uchwałą Nr XXVIII/179/17 Rady 

Gminy Kuźnica z dnia 27 listopada 2017 r. Opracowanie ww. Programu 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 2019 r. poz. 1182 

ze zm.). Głównym celem Programu jest określenie podstawowych założeń i wytycznych 

działania Gminy, zabezpieczających racjonalne gospodarowanie posiadanym zasobem 

mieszkaniowym. 

 Gmina jest właścicielem 24 lokali mieszkalnych znajdujących się w 7 budynkach 

położonych na jej terenie. Budynki i lokale mieszkalne  wchodzące w skład mieszkaniowego 

zasobu gminy, w przeważającej części mają ponad 40 lat. Wiele z nich wymaga remontów i 

modernizacji. Poprzez bieżące utrzymanie i drobne remonty dokłada się 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 

działań podnoszących standard zamieszkania (modernizacja budynków). Gmina w swoim 

zasobie nie posiada lokali socjalnych.  

Podstawowa stawka czynszu wynosi 1 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej. Obliczany 

jest z uwzględnieniem czynników obniżających te stawki procentowo w stosunku do stawki 

bazowej. Wykaz czynników wpływających na obniżenie stawki czynszu: 

Tabela 14. 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 

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

pozwalającym pokryć koszty bieżącej eksploatacji oraz techniczne, podstawowe utrzymanie 

(konserwacja i bieżące remonty).  
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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 2020 r. poz. 65 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 Kuźnica odbywa się zgodnie z 

zasadami prawidłowej gospodarki, określonej w art. 12 wspomnianej ustawy i jest on 

wykorzystywany na cele rozwojowe gminy i dla potrzeb zorganizowanej działalności 

inwestycyjnej. Założenia te dotyczą w szczególności realizacji budownictwa infrastruktury 

drogowej oraz technicznej, jak i innych istotnych celów publicznych. 

Według stanu na dzień 31.12.2019 r. skład gminnego zasobu nieruchomości 

przedstawia się następująco: 

 

Tabela 15. Skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kuźnica (stan na dzień 31.12.2018 r.) 

Lp. Rodzaj użytków Powierzchnia (ha) 

1. Drogi 289,6  

2. Lasy 9,9 

3. Grunty orne 56,6 

4. Łąki trwałe 7,6 

5. Rowy 0,2 

6. Inne zabudowane 11,6 

7. Pastwiska trwałe 12,4 

8. Użytki kopalne 7,8 

9. Grunty pod wodami 3,2 

10. Nieużytki 4,6 

11. Tereny różne 6,1 

12. Tereny kolejowe 2,3 

13. Grunty zadrzewione i zakrzewione 0,8 
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14. Tereny rekreacyjne 4,7 

SUMA: 417,4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica 

 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 roku 2019 Gmina zbyła prawo własności do 2 

nieruchomości. 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 2019 r. Gmina nabyła od osób fizycznych prawo własności 2 nieruchomości 

stanowiących działki o nr geod. 503/1 i 758/1 położone w obrębie Kowale, gm. Kuźnica z 

przeznaczeniem pod rozszerzenie pasa drogowego drogi gminnej Nr 103663B, za cenę 

odpowiednio 351,00 zł i 3 435,00 złotych.  

Ponadto, aktem notarialnym Nr 5444/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. Gmina nabyła 

nieodpłatnie prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną 

nr geod. 271/2 położoną w obrębie Kuźnica, gm. Kuźnica z przeznaczeniem pod pas drogowy 

drogi publicznej Nr 103672B (ul. Tadeusza Kościuszki). 

W ramach gospodarowania nieruchomościami zasobu, w 2019 roku dochody Gminy 

Kuźnica kształtowały się następująco: 
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Tabela 16. Dochody Gminy dotyczące gospodarowania nieruchomościami 

Lp. 
Sposób zagospodarowania 

nieruchomości 
Ilość działek/lokali 

Wpływy do budżetu Gminy 

(zł) 

1. Sprzedaż prawa własności 

nieruchomości 
2 

 

57 900,00  

 

2. Dzierżawa nieruchomości rolnych 19 3 350,50 

3. 

Najem lokali użytkowych oraz 

dzierżawa nieruchomości pod 

posadowienie budynku o 

charakterze tymczasowym 

 

12 

 

54 594,68 

 

4. Najem lokali mieszkalnych 16 41 547,58 

   157 392,76 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica 

 

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 Programem gospodarki 

niskoemisyjnej) ma na celu przedstawienie zakresu 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), 
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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, oświetlenia ulic (efektywność 

energetyczna). 

W 2019 r. Gmina Kuźnica otrzymała dofinansowanie w wysokości 3 137 811,55 zł 

(85% dofinansowania) na realizację projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynku 

szkolnego w Gminie Kuźnica” w ramach RPOWP na lata 2014-2020 oś priorytetowa:  

V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3. Efektywność energetyczna w sektorze 

mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałanie 5.3.1. Efektywność 

energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne. Celem ww. 

projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku szkoły poprzez 

termomodernizację, inteligentne zarządzanie energią i wykorzystanie źródeł OZE. W ramach 

realizacji wykonana zostanie termomodernizacja budynku, modernizacja źródła ciepła, 

instalacja fotowoltaiczna oraz modernizacja oświetlenia. 

Po zrealizowaniu projektu w 2021 roku zostaną osiągnięte cele Planu gospodarki 

niskoemisyjnej.  

Zrealizowano projekt pn. „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła 

energii na terenie Gminy Kuźnica” dofinansowany w ramach RPOWP na lata 2014-2020 Osi 

Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych 

źródłach energii. Całkowita wartość projektu wynosi: 1 216 008,17 zł, z czego wartość 

dofinansowania to: 813 853,79 zł. W ramach projektu zostały wykonane 34 

instalacje kolektorów słonecznych oraz 20 instalacji fotowoltaicznych mieszkańcom Gminy 

Kuźnica. 

Realizacja projektu pozwoliła na osiągnięcie celu Planu gospodarki niskoemisyjnej tj. 

zwiększenie % wykorzystania odnawialnych źródeł energii dostępnych na terenie gminy w 

szczególności ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła.  Korzyści 

społeczno - ekonomiczne płynące z realizacji projektu to zmniejszenie zużycia i kosztów 

energii pochodzącej ze źródeł kopalnych, obniżenie kosztów utrzymania budynków oraz 

obniżenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.  

 Osiągnięto także kolejny cel  Planu gospodarki niskoemisyjnej tj. Promocję 

zrównoważonego transportu - z uwzględnieniem transportu publicznego, indywidualnego i 
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rowerowego oraz poprawę stanu nawierzchni dróg. Powyższa realizacja wpłynie na obniżenie 

emisji zanieczyszczeń do powietrza. 

 

8. Program ochrony środowiska  

 

a) krótkie omówienie  

 

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

do 2025 r.” (zwany dalej Programem Ochrony Środowiska) podjęty uchwałą nr 

XXXIV/240/18 Rady Gminy Kuźnica z dnia 27 września 2018 r., jest podstawowym 

narzędziem prowadzenia polityki ochrony środowiska na terenie gminy. Według założeń 

przedstawionych w opracowaniu, realizacja programu doprowadzi do poprawy stanu 

środowiska naturalnego, 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 określa Program Ochrony Środowiska. Ocena efektów jego 

realizacji, dokonywana jest okresowo, co 2 lata, zgodnie z ustawą Prawo Ochrony 

Środowiska. 

Struktura opracowania obejmuje omówienie kierunków ochrony środowiska w gminie 

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

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

elektromagnetycznym, ochrony przyrody i edukacji ekologicznej. W opracowaniu znajduje 

się ich charakterystyka, ocena stanu aktualnego oraz określenie stanu docelowego. 

http://m.in/
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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 2025 roku. 

 

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 2019 r. : 

 

Tabela 17. Wykonane i rozpoczęte zadania z podziałem na poszczególne interwencje 

1. Wykonano zadania 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. 

 Zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1264B na odcinku Wołkusze – droga krajowa nr 19 - 

Łosośna – Czuprynowo. 

 Zadanie: Budowa zjazdów z drogi gminnej w miejscowości Mieleszkowce  Pawłowickie 

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

- Budowa chodnika od ul. Nowodzielskiej do ul. Podlipskiej w miejscowości Kuźnica. 

2) gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów  

 Zadanie: Usuwanie wyrobów zawierających azbest - w ramach zadania zostało odebranych i 

unieszkodliwionych 142,321 Mg wyrobów zawierających azbest od mieszkańców Gminy Kuźnica 

 Zadanie: Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest - W ramach zadania została 

zaktualizowana Baza Azbestowa.  

3) ochrona klimatu i jakość powietrza 

 Zadanie: Budowa  instalacji  wykorzystujących  odnawialne źródła energii na terenie Gminy Kuźnica – 

W ramach zadania wybudowano 34 instalacje kolektorów słonecznych oraz 20 instalacji 

fotowoltaicznych mieszkańcom Gminy Kuźnica. 
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2. Rozpoczęto prace nad realizacją zadań z następujących obszarów interwencji: 

1) gospodarka wodnościekowa 

 Zadanie: Rozbudowa oczyszczalni ścieków na działce 940/2 i przepompowni ścieków na działce 842/21 w 

Kuźnicy. Gmina Kuźnica wraz z partnerem z Białorusi w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 

Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 uzyskała w 2017 r. dofinansowanie 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 nastąpiło w dniu 19 grudnia 2018 r. W dniu 19 listopada 2019 r. projekt został zatwierdzony 

przez Radą Ministrów Republiki Białorusi i zarejestrowany przez Ministerstwo Ekonomii Republiki 

Białorusi Oddział  Międzynarodowej Pomocy Technicznej w bazie danych programów i projektów 

międzynarodowej pomocy technicznej. Gmina Kuźnica otrzymała zaliczkę w dniu 31 grudnia 2019 r. 

Zgodnie z umową grantową realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 stycznia 2020 r. 

2) ochrona klimatu i jakość powietrza 

Pozyskano dofinansowanie na realizację projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynku szkolnego w 

Gminie Kuźnica” w ramach RPOWP na lata 2014-2020. W ramach realizacji ww. projektu do 01.07.2021 

r. zostaną zrealizowane następujące zadania: 

- termomodernizacja budynku, 

- modernizacja źródła ciepła, 

- instalacja fotowoltaiczna, 

- modernizacja oświetlenia. 

3) zagrożenie hałasem: 

 Zadanie: Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Kuźnica 

Gmina Kuźnica w 2019 r. otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na 

realizację projektów pn.: 

- Przebudowę drogi gminnej Nr 103662B w m. Wołkusze, gm. Kuźnica celem powiązania funkcjonalnego z 

drogą powiatową nr 1264B,  

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

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

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica 

 

9. Program ochrony zwierząt  

 

a) krótkie omówienie  

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Kuźnica w 2019 roku (dalej Program opieki) miał na celu 

zapobieganie bezdomności zwierząt z terenu gminy oraz opiekę nad zwierzętami 

bezdomnymi. 
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Zadania priorytetowe Programu opieki to: 

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 nastąpiło poprzez: 

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

schroniska. Powyższą usługę realizował 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. 

2) zapewnienie miejsc zwierzętom bezdomnym w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt z 

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

Poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kuźnica prowadzone 

było przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach, na podstawie zawartej 

umowy. W zakresie umowy ze Schroniskiem wchodziła również usługa usypiania ślepych 

miotów oraz ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację albo 

kastrację. Na terenie Gminy Kuźnica w 2019 r. nie zaobserwowano miejsc, w których 

występują koty wolnożyjące.  

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z 

udziałem zwierząt zapewniało P.H.U „GROT” s.c. Dariusz Krasowski i Anna Maria 

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

 

b) stan realizacji 

 

W ramach realizacji Programu opieki, Gmina Kuźnica zapewniła miejsca bezdomnym 

zwierzętom w ww. Schronisku.  

Na koszt Gminy Kuźnica zapewniono opiekę bezdomnym psom odłowionym z terenu 

Gminy Kuźnica: 
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Tabela 18. Koszty zapewnienia opieki bezdomnym psom odłowionym z terenu Gminy 

 Lp.  

Liczba psów w 

Schronisku w 

2019 r. (szt.) 

Okres, w którym przebywały 

bezdomne psy (z kol. 2) w Schronisku 

dla Bezdomnych Zwierząt 

Kwota utrzymania odłowionych psów 

w Schronisku dla Bezdomnych 

Zwierząt (kol. 2 x liczba dni z kol. 3) 

w zł 

1 2 3 4 

1. 16 01.01.2019 r. - 25.01.2019 r. 2 000,00 

2. 21 26.01.2019 r. - 29.01.2019 r. 420,00 

3. 20 30.01.2019 r. - 12.02.2019 r. 1 400,00 

4. 19 13.02.2019 r. - 04.03.2019 r. 1 900,00 

5. 20 05.03.2019 r. - 18.03.2019 r. 1 400,00 

6. 19 19.03.2019 r. - 25.04.2019 r. 3 610,00 

7. 20 26.04.2019 r. - 17.05.2019 r. 2 200,00 

8. 19 18.05.2019 r. - 11.06.2019 r. 2 375,00 

9. 20 12.06.2019 r. - 10.07.2019 r. 2 900,00 

10. 19 11.07.2019 r. - 08.09.2019 r. 5 700,00 

11. 20 09.09.2019 r. - 08.10.2019 r. 3 000,00 

12. 21 09.10.2019 r. - 17.10.2019 r. 945,00 

13. 20 18.10.2019 r. - 31.12.2019 r.  7 500,00 

Kwota utrzymania odłowionych psów z terenu  

gminy Kuźnica w Schronisku w 2019 r.  
35 350,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica 

Koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt w 2019 r. 

wynosił 60 646,81 zł. 

 

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 
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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; 

 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 wydatkowano kwotę  

198 759,29 zł, w tym dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gminy w wysokości 60 328,07 zł. 

Liczba osób długotrwale korzystających ze świadczeń wynosi 150 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 183 rodziny, w 

tym 42 rodziny 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 pomocy społecznej w 2019 r. było 320 osób, w tym 111 osób w wieku 

produkcyjnym, 30 osób w wieku poprodukcyjnym oraz 130 osób w wieku 0-17 lat.  

Tabela 19. Wydatkowanie środków własnych Gminy na realizację zadań własnych  

Lp. Rodzaj wydatku Liczba rodzin/ osób Wydatek  (zł) 

1. Zasiłki celowe, specjalne celowe 28 rodzin    6 328,00 

2. 
Odpłatność za pobyt mieszkańców 

Gminy w Domu Pomocy Społecznej 
2  osoby 70 408,10 

3. 

Wieloletni rządowy program             

,, Posiłek w szkole i w domu” na lata 

2019 -2023 

 

257 osób 

 

24 000,00 
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4. Utrzymanie GOPS w Kuźnicy 5 osób            138 431,22 

5. Sprawianie pogrzebu 1 osoba       750,00 

Ogółem 239 917,32 

Źródło: opracowanie GOPS w Kuźnicy 

 

Tabela 20. Wydatkowanie środków pochodzących z dotacji na realizację zadań własnych 

Lp. Rodzaj wydatku Liczba rodzin/osób Wydatek  (zł) 

1. Zasiłki stałe 23 osoby 130 097,23 

2. Składka na ubezpieczenie zdrowotne (zasiłki stałe) 20 osób 11 177,79 

3. Zasiłki okresowe   85 rodzin 275 869,91 

4. 
Wieloletni rządowy program ,, Posiłek w szkole i w 

domu”  na lata 2019-2023 

Liczba osób i rodzin 

wykazana w tabeli 20 

wiersz 3 

86 538,50 

5. Utrzymanie GOPS w Kuźnicy  3 osoby* 60 328,50 

6. 

 

Decyzję w sprawie ustalenia prawa do świadczeń 

opieki zdrowotnej finansowanej ze środków 

publicznych 

 

4 osoby 

Ogółem 564 011,93 

Źródło: opracowanie GOPS w Kuźnicy 

*tylko pracownicy socjalni GOPS w Kuźnicy  

 

Tabela 21. Wydatkowanie środków pochodzących z dotacji na realizację zadań zleconych 

Lp. Rodzaj wydatku Liczba rodzin/osób Wydatek (zł) 

1. Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych 109 rodzin  464 180,00 

2. Zasiłki pielęgnacyjne 61 osób 129  077,00 

3. Świadczenia pielęgnacyjne 10 osób 189 960,00 

4. Specjalny zasiłek opiekuńczy   5 osób   30 520,00 

5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 19 osób 19 000,00 

6. Zasiłek dla opiekuna 3 osoby 22 320,00 

7. 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne (świadczenie 

pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek 

opiekuńczy) 

10 osób   9 213,06 

8. 
Składka na ubezpieczenie emerytalno–rentowe 

(świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna) 
10 osób 45 967,67 

9. Świadczenie rodzicielskie 12 osób 59 482,00 

10. Świadczenie wychowawcze tzw. „Rodzina 500+”  565  dzieci     2 839 844,21 

11. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego  8 osób  40 760,00 

12. Rządowy Program ,,Dobry Start”  420 uczniów 126 000,00 

Ogółem 3 976 323,94 

Źródło: opracowanie GOPS w Kuźnicy 
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Na dzień 1 stycznia 2019 roku 114 rodzin otrzymywało zasiłki rodzinne na dzieci, a 

na dzień 31 grudnia 2019 roku 109 rodzin. Liczba dzieci, na które rodzice otrzymywali 

zasiłek rodzinny, wyniosła na początek roku 275, a na koniec roku 237.  

Na początek 2019 roku 496 dzieci korzystało ze świadczenia wychowawczego (tzw. 

500+), a na koniec 2019 roku 575 dzieci.  

Prowadzonych jest 14 postępowań administracyjnych wobec dłużników 

alimentacyjnych, w wyniku których odzyskano 25,27% wypłaconych świadczeń z funduszu 

świadczeń alimentacyjnych. 

W 2019 roku pomocą społeczną objęto łącznie 149 rodzin, tj. 370 osób w rodzinach. 

Pomoc pieniężną przyznano 137 rodzinom (tj. 323 osób w rodzinach), świadczenie 

niepieniężne objęło 58 rodzin ( tj. 258 osoby w rodzinach).  

 Świadczenia z zakresu pomocy społecznej przyznawano osobom znajdującym się w 

trudnej sytuacji materialnej, po spełnieniu ustawowego kryterium uprawniającego do jej 

przyznania. Najistotniejszą przyczyną przyznawania pomocy finansowej rodzinom przez 

GOPS w Kuźnicy było ubóstwo, bezrobocie i niepełnosprawność.  

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 

31.12.2019 r. było zatrudnionych: 

 1 kierownik, 

 3 pracowników socjalnych,  

 2 inspektorów (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia 

wychowawcze, świadczenie Dobry Start). 

Wszyscy pracownicy GOPS w Kuźnicy posiadają wykształcenie niezbędne do pracy 

na zajmowanym stanowisku. Ponadto, dokształcają się w zakresie zmieniających się 

przepisów prawa w celu prawidłowej realizacji powierzonych zdań.  

 

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. 
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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 poprzez współpracę 

wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzinami. 

Realizatorzy Programu, tj. pracownicy socjalni, kuratorzy, pedagog, psycholog, 

nauczyciele, wychowawcy, policjanci, skupili się na: 

1) zapewnieniu bezpieczeństwa dziecku i rodzinie poprzez monitorowanie sytuacji dzieci z 

rodzin zagrożonych kryzysem lub przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo – wychowawczej; 

2) wspieraniu rodzin niewydolnych wychowawczo celem przywrócenia prawidłowego 

funkcjonowania w społeczeństwie poprzez: 

a) konsultacje i poradnictwo socjalne, poradnictwo psychologiczne -139 porad, porady 

pedagogiczne - 94 porady, 

b) udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej: 

 dożywianie w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w 

domu” - 125 uczniów, koszt posiłków to 65 859 zł, 

 dożywianie w czasie wolnym od nauki - skorzystało 107 uczniów, 

 zasiłki okresowe dla 85 rodzin na kwotę 275 869,91 zł oraz zasiłki celowe dla 28 

rodzin na kwotę 6328 zł, 

 w ramach współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej 430 mieszkańców 

gminy otrzymało bezpłatnie 10 750 kg żywności, 

 świadczenie wychowawcze - skorzystało 565 dzieci na kwotę 2 839 844,21 zł, 

 świadczenie ,,Dobry start” wypłacono kwotę 126 000 zł dla 420 uczniów. 

c) organizowaniu czasu wolnego dzieciom w formie kolonii, zimowisk, organizowaniu zajęć 

pozaszkolnych, promowaniu rodzinnej integracji. 
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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) 

 

GPPiRPA na 2019 rok (zwany dalej Programem) został podjęty uchwałą Nr III/20/18 

Rady Gminy Kuźnica z dnia 28 grudnia 2018 r. Jest podstawowym dokumentem 

określającym zakres działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych 

oraz inicjowania i wspierania przedsięwzięć na rzecz trzeźwości. Realizatorem Programu jest 

GKRPAorazPN. Środki na realizację Programu pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych. W 2019 roku wpłaty za zezwolenie za sprzedaż alkoholu wyniosły 

80 834,49 zł. Wydatkowano kwotę w wysokości 70 491,05 zł. Środki finansowe przede 

wszystkim przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych z wszczęciem procedury 

zobowiązania do leczenia odwykowego i realizację profilaktyki uzależnień.  

 

Tabela 22. Struktura wydatków GKRPAorazPN 

Nazwa wydatku  Kwota (zł) 

Badania oraz wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 574,83 

Projekt pn. „Umiem pływać” 4 410,00 

Szkolenia członków Komisji  880,00 

Szkolenia przedsiębiorców z terenu Gminy  800,00 

Projekt pn. „Robotyka w bibliotece alternatywa dla fonoholizmu”  3 380,40 

Projekt pn. „Młodość bez uzależnień”  5 760,00 

Projekt pn. „Wszystkie dzieci nasze są Festyn Rodzinny”  2 999,71 

Zapobieganie narkomanii i alkoholizmowi wśród młodzieży (program 

profilaktyczny) 
600,00 

Projekt pn. „Wakacje bez używek”  7 000,00 

Projekt pn. „Wychowanie przez czytanie”  650,00 

Projekt pn. „Stocz Bój z nałogiem”  1 700,00 

Projekt pn. „Robotyka w bibliotece – kontynuacja”  2 500,00 

Zajęcia warsztatowe dla uczniów z zakresu profilaktyki uzależnień 1 250,00 

Program rekomendowany Spójrz Inaczej w Szkole Podstawowej w Kuźnicy 2 000,00 

Program profilaktyczny Pokonaj Przemoc 600,00 

Inne (np. składki na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenie członków Komisji) 2 027,73 

Gminny Punkt Pomocy Psychologicznej w Kuźnicy  13 272,00 
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Placówka wsparcia dziennego Caritas Archidiecezji Białostockiej w Kuźnicy 20 000,00 

Razem  70 491, 05 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica  

 

Działania profilaktyczne realizowane na terenie Gminy to m. in.:  

1) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla 

dzieci i młodzieży; 

2) dofinansowanie organizowanych we współpracy ze stowarzyszeniami, parafią, placówkami 

oświatowymi, Biblioteką, Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu zajęć pozalekcyjnych, 

kolonii oraz wycieczek połączonych z programem zajęć profilaktycznych;  

3) organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży;  

Profilaktykę uniwersalną realizowano poprzez programy profilaktyczne skierowane do 

uczniów i rodziców m. in. w Szkole Podstawowej w Kuźnicy, Bibliotece Publicznej Gminy 

Kuźnica, Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kuźnicy.  

Gminny Punkt Pomocy Psychologicznej w Kuźnicy dostępny był dla osób potrzebujących 

wsparcia w każdy czwartek miesiąca w godzinach 13.00 – 17.00 (z przerwą wakacyjną lipiec 

– sierpień). Psycholog udzielił 139 porad. 

 

13. Program współpracy z organizacji pozarządowymi 

 

Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi jest realizacja zadań 

publicznych określonych w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688, poz. 1570, z 2020 poz. 284). 

Współpraca ta prowadzona była poprzez zlecanie bądź powierzanie zadań publicznych na 

zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na 

realizację programu w 2019 r. zaplanowano kwotę 138 000,00 zł. 

Głównym trybem zlecania realizacji zadań publicznych był otwarty konkurs ofert. W 2019 r. 

przeprowadzono 2 otwarte konkursy ofert, w wyniku których udzielono dotacje na 

finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych 4 organizacjom 

pozarządowym. Zawarto 5 umów na realizację zadania publicznego. 
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Tabela 23. Zakres wsparcia w ramach ogłoszonego przez Gminę Kuźnica otwartego konkursu ofert 

I konkurs ofert 

Lp. Nazwa organizacji 
Nazwa zadania 

realizowanego 

przez organizację 

Całkowity 

koszt 

zadania 

Kwota 

wnioskowana 

Kwota 

wsparcia 

udzielonego 

przez Gminę 

1. 
Caritas Archidiecezji 

Białostockiej 
Stacja opieki w 

Gminie Kuźnica 
90 600,00 25 000,00 25 000,00 

2. 
Caritas Archidiecezji 

Białostockiej 

Placówka wsparcia 

dziennego w 

Gminie Kuźnica 

29 056,16 20 000,00 20 000,00 

3. 

Stowarzyszenie 

Ludowy Klub 

Sportowy 

„Pogranicze” w 

Kuźnicy 

Działalność sekcji 

piłki nożnej i 

tenisa stołowego 

SLKS Pogranicze 

Kuźnica 

 

70 100,00 67 000,00 0,00 

4. 

Stowarzyszenie 

Dzieci i Młodzieży w 

Kuźnicy  

Działania z 

zakresu 

działalności na 

rzecz dzieci i 

młodzieży w 

Kuźnicy 

 

 

 

21 203,50 15 000,00 0,00 

II konkurs ofert  

1. 

Stowarzyszenie 

Ludowy Klub 

Sportowy 

„Pogranicze” w 

Kuźnicy 

Działalność sekcji 

piłki nożnej i 

tenisa stołowego 

SLKS Pogranicze 

Kuźnica 

71 100,00 67 000,00 66 100,00 

5. 
Klub Jeździecki 

Popławce 

Sport jeździecki w 

wychowaniu dzieci 

i młodzieży 

11 656,00 8 600,00 900,00 

6. 

Stowarzyszenie 

Dzieci i Młodzieży w 

Kuźnicy 

Działania z 

zakresu 

działalności na 

rzecz dzieci i 

młodzieży w 

Kuźnicy 

21 010,70 10 000,00 10 000,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica. 

 

Wsparcie organizacji pozarządowych przez samorząd terytorialny ma istotne 

znaczenie dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i świadczy o pomocniczej funkcji 

samorządu względem obywateli. Gmina aktywnie wspiera cenne inicjatywy na rzecz 

społeczności lokalnej, a tym samym współtworzy coraz lepsze warunki do życia i pracy 

mieszkańców. 
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VI. Realizacja uchwał rady gminy 
 

W 2019 roku odbyło się 5 Sesji Rady Gminy Kuźnica w trakcie których podjęto 58 

uchwał, w tym:  

- budżet i zmiany do budżetu – 6 uchwał  

- Wieloletnia Prognoza Finansowa i zmiany – 5 uchwał 

- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokólskiemu – 6 uchwał  

- podatkowe – 5 uchwał   

- oświatowe – 7 uchwał  

- pomoc społeczna – 1 uchwała  

- programy – 3 uchwały 

- skargi na działalność wójta – 1 uchwała 

- statut i zmiany statutu- 1 uchwała 

- gospodarka odpadami komunalnymi – 7 uchwał 

- sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kuźnica – 3 uchwały 

- działalność Rady Gminy Kuźnica oraz Komisji Rady Gminy Kuźnica – 4 uchwały   

- pozostałe – 9 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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Tabela 24. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Kuźnica w 2019 r. 

Lp. 
Numer 

uchwały 

Data 

podjęcia 
W sprawie Sposób realizacji Uwagi 

1. IV/29/19 25.03.2019 
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 

Gminy Kuźnica 

Skarga została rozpatrzona przez Radę 

Gminy Kuźnica i uznana jako bezzasadna. 
- 

2. IV/30/19 25.03.2019 
w sprawie zmian budżetu gminy Kuźnica na 

2019 rok 
Zrealizowano. - 

3. IV/31/19 25.03.2019 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Kuźnica na lata 2019-2032 
Zrealizowano. - 

4. IV/32/19 25.03.2019 

udzielenia Powiatowi Sokólskiemu pomocy 

finansowej na realizację inwestycji pn.: 

„Przebudowa drogi powiatowej o nr 1266B w 

m. Klimówka” 

W porozumieniu z Powiatem Sokolskim 

odstąpiono od realizacji uchwały. Zebrane 

oferty na realizację zadania znacznie 

przekraczały kwoty wynikające z kosztorysu 

inwestorskiego. 

 

Odstąpiono od realizacji. 

5. IV/33/19 25.03.2019 

udzielenia Powiatowi Sokólskiemu pomocy 

finansowej na realizację inwestycji pn.: 

„Przebudowa drogi powiatowej o nr 1266B w 

m. Klimówka na długości 990 m w km 4+683 

do km 5+943” 

W porozumieniu z Powiatem Sokolskim 

odstąpiono od realizacji uchwały. Zebrane 

oferty na realizację zadania znacznie 

przekraczały kwoty wynikające z kosztorysu 

inwestorskiego. 

 

Odstąpiono od realizacji. 

6. IV/34/19 25.03.2019 

udzielenia Powiatowi Sokólskiemu pomocy 

finansowej na wsparcie Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w Sokółce 

Udzielono Powiatowi Sokólskiemu pomocy 

finansowej na wsparcie WTZ w kwocie 

11.932 zł. Dotacja została wykorzystana 

zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona. 

 

Zrealizowano. 
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7. IV/35/19 25.03.2019 

ustalenia planu sieci publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Kuźnica, a także granic obwodów publicznych 

szkół podstawowych 

Sieć publicznych szkół podstawowych w 

gminie Kuźnica stanowi jedna Szkoła 

Podstawowa w Kuźnicy z ustalonym 

obwodem. 

 

Zrealizowano. 

8. IV/36/19 25.03.2019 

zmiany uchwały w sprawie określenia oraz 

zasad udzielenia i rozmiaru zniżek  

tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin nauczycieli 

Uchwała jest realizowana. Wymiar zajęć dla 

nauczyciela przedszkola pracującego z 

grupami dzieci 6 letnich i młodszych wynosi 

25 godzin tygodniowo. 

 

Zrealizowano. 

9. IV/37/19 25.03.2019 

planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 

2019 roku za kształcenie nauczycieli 

zatrudnionych w szkole i przedszkolu 

prowadzonych przez Gminę Kuźnica 

Zaplanowano kwotę 17 509,00 zł – tj.  0,8% 

planowanych rocznych środków 

przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe 

nauczycieli. Wykorzystano  kwotę 6438,00 

zł środki na dofinansowanie studiów 

podyplomowych dla 3 nauczycieli o 

specjalnościach: fizyka; edukacja dla 

bezpieczeństwa;   historia i wiedza o 

społeczeństwie.  Pozostałe środki 

pozostawały w dyspozycji dyrektorów 

placówek oświatowych. 

 

 

 

 

Zrealizowano. 

10. IV/38/19 25.03.2019 
wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Kuźnica 

Na podstawie ww. uchwały zbyto prawo 

własności do nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Kuźnica o pow. 0,0056 ha 

za kwotę 1 096,00 zł netto. 

 

Zrealizowano. 

11. IV/39/19 25.03.2019 
wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Kuźnica 

Na podstawie ww. uchwały w trakcie 

realizacji jest procedura sprzedaży 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Kuźnica. 

 

W trakcie realizacji. 
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12. IV/40/19 25.03.2019 

określenia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Kuźnica w 2019 

roku 

Gmina Kuźnica  zapewniła miejsca 

bezdomnym zwierzętom w Schronisku dla 

Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w 

Radysach 13, 12-230 Biała Piska. 

Liczba bezdomnych psów utrzymywanych 

w schronisku  z  Gminy Kuźnica wynosiła: 

- 16 szt. - stan na dzień 01.01.2019r., 

- 20 szt. - stan na dzień 31.12.2019 r. 

 Odłowiono 10 psów.  Adoptowano 6 psów 

z przebywających w schronisku w 

Radysach. 

Koszt realizacji całego zadania 

przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt 

wyniósł 60 646,81 zł. 

 

 

 

- 

 

 

13. V/41/19 27.06.2019 
udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy 

Kuźnica 

Wójtowi Gminy Kuźnica zostało udzielone 

wotum zaufania przez Radę Gminy Kuźnica. 
- 

14. V/42/19 27.06.2019 

zatwierdzenia sprawozdania z wykonania 

budżetu gminy za 2018 rok wraz ze 

sprawozdaniem finansowym 

Rada Gminy Kuźnica zatwierdziła 

sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie 

opisowe z wykonania budżetu gminy za 

2018 rok. 

- 

15. V/43/19 27.06.2019 

udzielenia Wójtowi Gminy Kuźnica 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 

2018 rok 

Rada Gminy Kuźnica udzieliła Wójtowi 

Gminy Kuźnica  absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2018 r. 

- 

16. V/44/19 27.06.2019 zmian do budżetu gminy na 2019 r. Zrealizowano. - 

17. V/45/19 27.06.2019 
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Kuźnica na lata 2019-2032 
Zrealizowano. - 

18. V/46/19 27.06.2019 

udzielenia Powiatowi Sokólskiemu pomocy 

finansowej na realizację dokumentacji 

technicznej do projektu pn. „Strzelnica w 

powiecie” 

Dotacja nie została przekazana ponieważ 

Powiat Sokólski nie znalazł wykonawcy do 

realizacji zadania. 

 

Odstąpiono od realizacji. 
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19. V/47/19 27.06.2019 

zwolnienia zakładu budżetowego – Zakładu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 

Kuźnicy z obowiązku wpłaty nadwyżki 

środków obrotowych do budżetu Gminy 

Kuźnica oraz przeznaczenia ich na cele 

statutowe 

Rada Gminy Kuźnica zwolniła Zakład 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 

Kuźnicy z obowiązku wpłaty nadwyżki 

środków obrotowych do budżetu Gminy 

Kuźnica. 

 

- 

20. V/48/19 27.06.2019 

określenia wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości, położonych na terenie gminy 

Kuźnica oraz warunków i trybu składania 

deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej 

Uchwała w trakcie realizacji. Właściciele 

nieruchomości od daty wejścia w życie 

uchwały składali deklarację o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na nowym druku, który 

uwzględniał m.in. informacje dotyczące 

przetwarzania danych osobowych. 

 

Uchwała straciła moc w 

dniu 31 stycznia 2020 r.  

 

21. V/49/19 27.06.2019 
powołania zespołu do przedstawienia opinii o 

zgłoszonych kandydatach na ławników 

W związku z kończącą się w 2019 r. 

kadencją ławników, a tym samym 

zarządzonymi wyborami ławników Rada 

Gminy Kuźnica podjęła uchwałę, którą 

został powołany zespół do przedstawienia 

opinii o zgłoszonych kandydatach na 

ławników. 

Nie zgłosiła się żadna 

osoba na kandydata na 

ławnika w związku z 

czym nie było 

możliwości 

zrealizowania uchwały. 

22. VI/50/19 26.09.2019 

udzielenia Powiatowi Sokólskiemu pomocy 

finansowej na realizację przewozów o 

charakterze użyteczności publicznej 

Udzielono Powiatowi Sokólskiemu pomocy 

finansowej na realizację przewozów o 

charakterze użyteczności publicznej w 

kwocie 514,60 zł. W ramach porozumienia 

dofinansowane są kursy na dwóch trasach 

przebiegających przez Gminę Kuźnica. 

Dotacja została wykorzystana zgodnie z 

przeznaczeniem i rozliczona. 

 

Zrealizowano. 
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23. VI/51/19 26.09.2019 

udzielenie Powiatowi Sokólskiemu pomocy 

finansowej na realizację dokumentacji 

technicznej do projektu pn. „Przebudowa 

drogi powiatowej nr 1259b Zalesie – 

Achrymowce – Starowlany – Popławce” 

Dotacja nie została przekazana ponieważ 

Powiat Sokólski w 2019 roku nie znalazł 

wykonawcy do realizacja zadania. Zadanie 

będzie realizowane w roku 2020. 

 

Odstąpiono od realizacji. 

24. VI/52/19 26.09.2019 
wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2019 

rok 
Zrealizowano. - 

25. VI/53/19 26.09.2019 

wprowadzenia zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy Kuźnica na lata 

2019-2032 

Zrealizowano. - 

26. VI/54/19 26.09.2019 

zmiany uchwały Nr XI/69/15 Rady Gminy 

Kuźnica z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie 

organizacji wspólnej obsługi jednostek 

organizacyjnych gminy Kuźnica 

Z dniem 1 października 2019 roku Urząd 

Gminy Kuźnica objął wspólną obsługą 

finansową GOPS w Kuźnicy. 

 

W trakcie realizacji. 

27. VI/55/19 26.09.2019 
nadania Statutu Biblioteki Publicznej Gminy 

Kuźnica 
Zrealizowano. - 

28. VI/56/19 26.09.2019 

uchwalenia regulaminu wynagradzania 

nauczycieli w placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Kuźnica 

Regulamin jest stosowany. Wynagrodzenia 

nauczycieli są naliczane zgodnie z 

przyjętym regulaminem. 

 

W trakcie realizacji. 

29. VI/57/19 26.09.2019 

określenia wysokości opłat za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w 

Kuźnicy 

Przedszkole w Kuźnicy pobiera opłatę w 

wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę 

za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w czasie przekraczającym 

bezpłatny wymiar zajęć. 

 

W trakcie realizacji. 
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30. VI/58/19 26.09.2019 

powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. 

Inwentaryzacji mienia podlegającego 

komunalizacji 

Na podstawie ww. uchwały powołano 

Komisję Inwentaryzacyjną. W trakcie 

procedowania są postępowania 

administracyjne dotyczące komunalizacji 

nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz 

Gminy Kuźnica 

 

W trakcie realizacji. 

31. VI/59/19 26.09.2019 zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 

Na podstawie ww. uchwały zaliczono do 

kategorii dróg publicznych i włączono do 

drogi Nr 103652B odcinek drogi 

wewnętrznej w obrębie Czuprynowo. 

 

Zrealizowano. 

32. VII/60/19 29.11.2019 zmian budżetu gminy na 2019 rok Zrealizowano. - 

33. VII/61/19 29.11.2019 

zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od 

nieruchomości, podatku rolnego, podatku 

leśnego oraz określenia inkasentów i 

wysokości wynagrodzenia za inkaso 

W związku z wyborem nowych sołtysów w 

sołectwach leżących na terenie Gminy 

dostosowano załącznik uchwały do 

aktualnego stanu prawnego. 

 

W trakcie realizacji. 

34. VII/62/19 29.11.2019 

zmiany uchwały w sprawie zarządzenia 

poboru opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia 

inkasentów i wysokości wynagrodzenia za 

inkaso 

W związku z wyborem nowych sołtysów w 

sołectwach leżących na terenie Gminy 

dostosowano załącznik uchwały do 

aktualnego stanu prawnego. 

 

W trakcie realizacji. 

35. VII/63/19 29.11.2019 
określenia wysokości stawek podatku od 

środków transportowych 

Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 

2020 r. i jest realizowana. 

 

- 

 

36. VII/64/19 29.11.2019 określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości 

Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 

2020 r. i jest realizowana. 
- 

37. VII/65/19 29.11.2019 opłaty targowej 

Przy pobieraniu opłaty targowej przez 

inkasenta uwzględnione są stawki z 

niniejszej uchwały. 

 

W trakcie realizacji. 
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38. VII/66/19 29.11.2019 

ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i 

mieszkaniach chronionych 

Podjęcie uchwały wynika z art. 97 ust 1a 

ustawy o pomocy społecznej , który 

uwzględnia możliwość nałożenia opłaty za 

pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, w 

sytuacji gdy dochód osoby samotnie 

gospodarującej lub dochód na osobę w 

rodzinie nie przekracza kwoty kryterium 

dochodowego. Udzielenie schronienia 

osobom bezdomnym tego pozbawionym jest 

zadaniem własnym gminy o charakterze 

obowiązkowym zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 

ustawy o pomocy społecznej. 

 

 

Od chwili podjęcia w/w 

uchwały nie zaistniał 

przypadek wymagający 

jej zastosowania. 

 

39. VII/67/19 29.11.2019 

Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 

rok 

 

W trakcie realizacji. 

 

Okres obowiązywania: 

01.01 – 31.12.2020r. 

40. VII/68/19 29.11.2019 

uchwalenia Programu współpracy Gminy 

Kuźnica z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2020  

 

W trakcie realizacji. 

 

dotyczy współpracy w 

roku 2020 

41. VIII/69/19 30.12.2019 
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Kuźnica na lata 2019-2032 

 

Zrealizowano. 

 

- 

 

42. VIII/70/19 30.12.2019 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Kuźnica na lata 2020-2032 

Uchwalono WPF, która będzie realizowana 

w 2020 roku i latach następnych. 
- 

43. VIII/71/19 30.12.2019 uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok 
Budżet Gminy będzie realizowany w 2020 

roku. 
- 
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44. VIII/72/19 30.12.2019 
zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy 

Kuźnica na 2020 rok 

Plan pracy Rady Gminy Kuźnica jest 

realizowany. 
- 

45. VI/II/73/19 30.12.2019 
zatwierdzenia planu Komisji Rewizyjnej na 

2020 rok 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej jest 

realizowany. 
- 

46. VIII/74/19 30.12.2019 

zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Gospodarki Komunalnej Rolnictwa Kultury 

Oświaty i Spraw Publicznych 

Plan pracy Komisji Gospodarki Komunalnej 

Rolnictwa Kultury Oświaty i Spraw 

Publicznych jest realizowany 

- 

47. VIII/75/19 30.12.2019 
zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Planowania i Finansów na 2020 rok 

Plan pracy Komisji Planowania i Finansów 

jest w trakcie realizacji. 
- 

48. VIII/76/19 30.12.2019 

uchwalenia Programu współpracy Gminy 

Kuźnica z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2020 

W styczniu 2020 r. ogłoszono konkurs na 

realizację zadań publicznych w 2020 r. 

Kolejny konkurs ogłoszono w marcu 2020 r. 

W trakcie realizacji. 

49. VIII/77/19 30.12.2019 
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

stanowiącej własność gminy Kuźnica 

Na podstawie ww. uchwały w trakcie 

realizacji jest procedura sprzedaży 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Kuźnica. 

 

- 

50. VIII/78/19 30.12.2019 
ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg gminnych 
W trakcie realizacji. 

 

- 

51. VIII/79/19 30.12.2019 

planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 

2020 roku za kształcenie nauczycieli 

zatrudnionych w szkole i przedszkolu 

prowadzonych przez Gminę Kuźnica 

W budżecie Gminy Kuźnica na 2020 rok 

zaplanowano w wysokości 0,8% 

planowanych rocznych środków 

przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe 

nauczycieli tj. 16863 zł. 

 

 

- 
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52. VIII/80/19 30.12.2019 
określenia średniej ceny jednostki paliwa w 

Gminie Kuźnica, w roku szkolnym 2019/2020 

Ustalone średnie  ceny jednostki paliwa są 

stosowane w roku szkolnym 2019/2020 do 

naliczenia zwrotu kosztów dowozu uczniów 

niepełnosprawnych  przez rodziców 

(własnym transportem). 

 

W trakcie realizacji. 

53. VIII/81/19 30.12.2019 

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 

opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na terenie gminy Kuźnica 

Określa terminy wnoszenia opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz sposób w jaki należy je uiścić.   

W trakcie realizacji. 

54. VIII/82/19 30.12.2019 

wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki tej opłaty na terenie gminy 

Kuźnica 

 

Uchwała jest realizowana. 
- 

55. VIII/83/19 30.12.2019 

określenia wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości oraz warunków i trybu 

składania deklaracji za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej 

 

Określony wzór deklaracji jest stosowany od 

1 lutego 2020 r.  

- 

56. VIII/84/19 30.12.2019 
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie gminy Kuźnica 

Rada Gminy Kuźnia podjęła uchwałę w dniu 

30 grudnia 2019 r. Uchwała wchodzi w 

życie po upływie 14 dni od daty jej 

ogłoszenia w dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego z okresem 

obowiązującym od dnia 1 lutego 2020 r. 

 

Uchwała jest 

realizowana od dnia 1 

lutego 2020 r. 

Regulamin utrzymania 

czystości i porządku na 

terenie gminy Kuźnica 

określa szczegółowe 

zasady utrzymania 

czystości i porządku na 

terenie gminy. 
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57. VIII/85/19 30.12.2019 

 określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Rada Gminy Kuźnia podjęła uchwałę w dniu 

30 grudnia 2019 r. Uchwała wchodzi w 

życie po upływie 14 dni od daty jej 

ogłoszenia w dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego z okresem 

obowiązującym od dnia 1 lutego 2020 r. 

 

Uchwała jest 

realizowana od dnia 1 

lutego 2020 r. 

 

58. VIII/86/19 30.12.2019 

określenia górnych stawek opłat ponoszonych 

przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są 

obowiązani do ponoszenia opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych oraz właścicieli 

nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu 

nieruchomości nieczystości ciekłych 

Uchwała jest realizowana. 

 - 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica
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VII. 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.  

 

1. Przedszkole 

 

a) organizacja edukacji przedszkolnej 

 

 Liczba miejsc w przedszkolu: 100  

 Liczba oddziałów: 4 (oddział IV utworzono w ramach kontynuacji projektu realizowanego 

przez Gminę Kuźnica: „Każdy chce być przedszkolakiem – zwiększenie dostępności dzieci 

do przedszkola - Oś priorytetowa KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, DZIAŁANIE 3.1 

Kształcenie i edukacja, PODDZIAŁANIE 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej 

jakości edukacji przedszkolnej). 

W wyniku rekrutacji w roku 2019 zapewniono miejsca dla wszystkich uprawnionych dzieci. 
 

Tabela 25. Wyniki rekrutacji w roku 2019  

Dzieci przyjęte na podstawie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 54 

Dzieci przyjęte na podstawie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 34 

Razem 88 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica  

W trakcie trwania roku szkolnego 2019/2020 liczba dzieci się zmieniała – część 

zrezygnowała z edukacji przedszkolnej, przyjęto też nowe dzieci. Na dzień 30 września 2019 

r. liczba dzieci w Przedszkolu w Kuźnicy wynosiła 95. 

 

b) dane i wskaźniki oświatowe 

Tabela 26. Wskaźniki oświatowe 

Wyszczególnienie 
Wg. stanu na dzień 

31.03.2019 

Wg. stanu na dzień 

30.09.2019 

Liczba uczniów 94 95 

Liczba oddziałów 4 4 

Liczba etatów nauczycielskich 6,44 6,35 

Liczba etatów administracyjnych 1 1 

Liczba etatów obsługi 7 6 

Uczniowie na oddział  23,5 23,75 

Etaty nauczycielskie na oddział 1,61 1,58 

Uczniowie na etat nauczycielski 14,59 14,96 
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Uczniowie na etat administracji 94 95 

Uczniowie na etat obsługi 13,42 15,83 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica  
 

 

Tabela 27. Zatrudnienie nauczycieli według rodzaju kwalifikacji i stopnia awansu zawodowego 

Rodzaj kwalifikacji 

Stopnie awansu zawodowego 

Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany 
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 d
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3
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n
ia

 2
0
1
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Tytuł zawodowy 

magistra z 

przygotowaniem 

pedagogicznym 

Zatrudnieni w 

pełnym wymiarze 
1 1 0 0 4 4 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 1 2 0 1 2 2 1 

w 

tym 

etatu 

0 0,92 0,27 0 0,09 0,17 0,4 0,22 

Razem etaty: 1 1,92 0,27 0 4,09 4,17 0,4 0,22 

Tytuł zawodowy 

magistra bez 

przygotowania 

pedagogicznego, 

tytuł zawodowy 

licencjata 

/inżyniera z 

przygotowaniem 

pedagogicznym 

Zatrudnieni w 

pełnym wymiarze 
1 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
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e:

 liczba 0 0 1 1 0 0 0 0 

w 

tym 

etatu 

0 0 0,04 0,04 0 0 0 0 

Razem etaty: 1 0 0,04 0,04 0 0 0 0 

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
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e:

 

liczba 0 0 0 0 0 0 0 0 

w 

tym 

etatu 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Razem etaty: 0 0 0 0 0 0 0 0 

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
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e:

 liczba 0 0 0 0 0 0 0 0 

w 

tym 

etatu 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Razem etaty: 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ogółem 

Zatrudnieni w 

pełnym wymiarze 
2 1 0 0 4 4 0 0 

Zatrudnieni 

w 
liczba 0 1 3 1 1 2 2 1 
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niepełnym 

wymiarze: w 

tym 

etatu 

0 0,92 0,31 0,04 0,09 0,17 0,4 0,22 

Razem etaty 2 1,92 0,31 0,04 4,09 4,17 0,4 0,22 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica  

 

Tabela 28. Wynagrodzenia nauczycieli 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
nauczyciel 

stażysta 
3045,21 3337,55 1,00 2,01 51195,58 52596,32 1400,74 

2 
nauczyciel 

kontraktowy 
3380,18 3704,68 0,25 0,04 7353,11 6234,42 -1118,69 

3 
nauczyciel 

mianowany 
4385,10 4806,07 4,07 4,14 222367,38 231978,45 9611,07 

4 
nauczyciel 

dyplomowany 
5603,19 6141,09 0,40 0,32 25790,80 19263,42 -6527,38 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica  
 

Przedszkole zatrudnia 2 pedagogów specjalnych (rewalidant, terapeuta pedagogiczny) oraz 1 

psychologa. 

 

Tabela 29. Obsługa przedszkola 

 
Liczba 

zatrudnionych  

w osobach 

Liczba osób 

pełnozatrudnionych 

Liczba 

zatrudnionych  

w etatach 

Średniomiesięczna 

wysokość 

wynagrodzenia 

ogółem (zł) 

Pracownicy 

administracji 
1 1 1 

19 606,74 

Pracownicy 

kuchni                    

i stołówki 

3 3 3 

Pozostali 

pracownicy 

obsługi 

3 3 3 

Razem 7 7 7 - 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica  
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c) projekty i programy realizowane w Przedszkolu  

 

Tabela 30. Struktura projektów i programów realizowanych w Przedszkolu 

Międzynarodowe Ogólnopolskie i/lub regionalne 

Lp. Nazwa Lp. Nazwa 

1. „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” 1. " Czyste powietrze wokół nas” 

2. „Piękna nasza Polska cała” 2. „ Moje dziecko idzie do szkoły” 

3. „Magiczna moc bajek” 

3. „Z kodowaniem za pan brat” 

4. "Kubusiowi przyjaciele natury" 

5. "Mamo, tato, wolę wodę!" 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica  

 

Akcje charytatywne: „Góra Grosza”, „Zakręcona akcja”, „Zbiórka dla Burka”, 

„Tulipany Mocy”, zbiórka zużytych kredek, zbiórka zabawek i przyborów szkolnych dla 

dzieci na Białorusi. 

Większe sukcesy: list gratulacyjny od Prezydenta RP Andrzeja Dudy z podziękowaniem 

za udział w projekcie „Piękna nasza Polska cała; ”tytuł laureata i nagroda za udział w 

konkursie o zasięgu wojewódzkim „Europo jesteśmy z tobą. 15 lat w unii europejskiej w 

barwach biało-czerwonych"; certyfikat „Wzorowej placówki Małego Misia w świecie 

wielkiej literatury”; tytuł „Przedszkole małego legionisty” za udział w zajęciach 

edukacyjnych „Polska – moja Ojczyzna. Edycja III – legiony Piłsudskiego”. 

 

d) inwestycje i remonty zrealizowane w Przedszkolu 

 

Tabela 31. Inwestycyjne i remonty  

Opis inwestycji  

lub remontu 

Koszt inwestycji  

lub remontu 

Termin 

oddania 

inwestycji do 

użytku 

Źródła finansowania 

inwestycji  

lub remontu Ogółem w roku 2019 

Remont komina 224,51zł 224,51 zł 28.02.2019 r. własne  

Montaż nawietrzaków w 

oknach sal – poprawa 

wentylacji 

922,50 zł 922,50 zł 08.02.2019 r. własne 

Remont szatni – 

wymiana mebli 
2 048,80 zł 2 048,80 zł 19.03.2019 r. własne 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mdk.bialystok.pl/index.php/interdyscyplinarne/2238-europo-jestesmy-z-toba-15-lat-w-unii-europejskiej-w-barwach-bialo-czerwonych
https://mdk.bialystok.pl/index.php/interdyscyplinarne/2238-europo-jestesmy-z-toba-15-lat-w-unii-europejskiej-w-barwach-bialo-czerwonych
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2. Szkoła Podstawowa 

Tabela 32. Organizacja Szkoły Podstawowej (stan na 30.09.2019) 

Lp. Klasa Dziewczęta Chłopcy Razem 

1.  I a 9 10 19 

2.  I b 11 9 20 

3.  II a 9 16 25 

4.  III a 7 10 17 

5.  III b 8 8 16 

6.  IV a 8 5 13 

7.  V a 8 11 19 

8.  V b 13 8 21 

9.  VI a 11 14 25 

10.  VI b 17 7 24 

11.  VII  12 13 25 

12.  VIII a 7 16 23 

13.  VIII b 11 8 19 

Razem 131 135 266 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica  

 

Tabela 33. Wyniki uczniów w egzaminach zewnętrznych 

Oddziały Gimnazjum  

w Kuźnicy 

2019 

Średnia szkoły  

(%) 

Średnia województwa 

podlaskiego (%) 

Średnia krajowa  

(%) 

GH - P – 62  65 62 

GH - H – 63  57 59 

GM - M – 43 51 44 

GM - P – 50  50 47 

GJ. A - P – 66  62 68 

GJ. A - R - 47,5  45 53 

GJ. R – P - 69  64 59 

GJ. R – R - 37  57 52 

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 

 
Tabela 34. Egzamin ósmoklasisty 

Szkoła Podstawowa  

w Kuźnicy 

2019 

Średnia szkoły 

(%) 

Średnia województwa 

podlaskiego (%) 

Średnia krajowa 

(%) 

Język polski – 62  60 62 

Matematyka – 41 46  45 
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Język angielski – 53 58 59 

Język rosyjski – 36 57 47 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica  

 
 

a) osiągnięcia edukacyjne i sportowe uczniów 

 

Jak każdego roku uczniowie szkoły brali udział w różnorodnych konkursach o zasięgu 

powiatowym i wojewódzkim, osiągali znaczące miejsca i wyróżnienia. 

Tabela 35. Osiągnięcia konkursowe 

Rodzaj konkursu Ilość uczestników Uzyskane tytuły 

Wojewódzki  Konkurs Biologiczny - G 4 laureat 

Wojewódzki Konkurs  

Języka Angielskiego - SP 
4 laureat 

Wojewódzki Konkurs Matematyczny -SP 3 finalista 

VI Powiatowy Konkurs  

Piosenki Żołnierskiej 
2 

I miejsce 

V miejsce 

Gminny konkurs  

„Młodzież zapobiega  pożarom” 
22 miejsca od I - III 

Powiatowy turniej 

 „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” 
3 III miejsce 

I Wojewódzki konkurs plastyczno-literacki „Nasza 

biało-czerwona zawsze z nami” 
5 wyróżnienie 

Powiatowy konkurs „Masters of words” 2 III miejsce 

Powiatowy Konkurs Recytatorski Wierszy A. 

Mickiewicza 
10 3 x wyróżnienie 

Wojewódzki Konkurs literacki  

„Wiersze z szuflady” 
5 wyróżnienie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica  

 

W 2019 roku odnotowano szereg sukcesów sportowych. Nasi uczniowie uczestniczyli 

w finałach wojewódzkich w następujących dyscyplinach: indywidualnie i drużynowo w 

tenisie stołowym, biegach przełajowych, lekkiej atletyce. 

Tabela 36. Osiągnięcia sportowe 

Rodzaj zawodów 
Ilość 

uczestników 
Uzyskane tytuły 

Tenis stołowy indywidualny półfinał wojewódzki 4 

2 miejsce  

7 miejsce  

 9 miejsce  

Tenis stołowy finał wojewódzki 2 
12miejsce 

16 miejsce 

Finał wojewódzki w piłce nożnej  

„O puchar Tymbarku” 
10 9 miejsce 

Piłka nożna SZS 12 3 miejsce 

Mistrzostwa Powiatu, półfinał i finał w LA – kula 

SP 
5 

1 miejsce powiat  

3 miejsce grupa  

5 miejsce finał wojewódzki 

Mistrzostwa Powiatu, półfinał i finał  

w LA- kula, oszczep 
5 

6 miejsce powiat  

4 miejsce powiat 

7 miejsce półfinał wojewódzki 
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Mistrzostwa Powiatu, półfinał i finał w LA – bieg 

na 200m DZ 
13 

2 miejsce powiat 4 miejsce 

półfinał wojewódzki 

Mistrzostwa Powiatu, półfinał i finał  

w LA- bieg na 200m CH 
10 

7 miejsce powiat 

Awans do półfinału 

wojewódzkiego 

Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Sokólskiego w 

Tenisie Stołowym - DZ 
3 I miejsce 

Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Sokólskiego w 

Tenisie Stołowym - CH 
4 II miejsce 

Mistrzostwa Powiatu SZS w Piłce Nożnej 18 III miejsce 

Mistrzostwa Powiatu SZS  

w Drużynowych Biegach Przełajowych 
30 miejsca od I do XV 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica  

 

b) zajęcia pozalekcyjne 

Szkoła oferuje szeroki program zajęć pozalekcyjnych, podczas których uczniowie 

rozwijają swoje pasje, pogłębiają wiedzę, przygotowują się do udziału w konkursach i 

zawodach. Zajęcia organizowane są w różnorodnych formach, głównie po lekcjach lub przed 

lekcjami. Oferta zajęć pozalekcyjnych jest poprzedzona ankietą badającą potrzeby  

edukacyjne  uczniów na początku roku szkolnego. Wyniki ankiet  są wykorzystywane do 

organizacji zajęć pozalekcyjnych w bieżącym roku szkolnym. 

W roku 2019 w szkole przeprowadzono zajęcia rozwijające zainteresowania                                    

i wyrównujące braki w umiejętnościach i wiadomościach uczniów, uwzględniono potrzeby 

uczniów zdolnych oraz uczniów wymagających wsparcia w formie zajęć dydaktyczno-

wyrównawczych. Ponadto nauczyciele prowadzili zajęcia dodatkowe przygotowujące 

uczniów klas III gimnazjum i ósmoklasistów do egzaminów zewnętrznych.  

W ramach organizacji zajęć pozalekcyjnych uwzględniono oczekiwania dzieci  

i młodzieży:  

 koła przedmiotowe, 

 zajęcia sportowe, 

 koła kształtujące postawy prospołeczne (szkolne koło Caritas, szkolne koło PCK), 

 organizacje kształtujące postawy prospołeczne (Samorząd Uczniowski, harcerstwo), 

 zajęcia rozwijające przedsiębiorczość uczniów (sklepik szkolny). 

Z budżetu Gminy finansowane były zajęcia rozwijające zainteresowania: koło 

plastyczne, koło teatralne, koło szachowe, koło programowania oraz chór.  
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Tabela 37. Zajęcia pozalekcyjne 

Lp. Rodzaj zajęć 
Nazwa zajęć 

dodatkowych 

Klasy, w których zajęcia były 

realizowane 

Liczba 

uczniów 

1. Koła przedmiotowe 

historyczne III ab G, 4 

biologiczne III a G, 1 

j. angielskiego III a G, VII b 10 

matematyczne VIII a, IV ab, V b, III ab G 4,8,2 

2. Informatyczne  
informatyczne III b G 3 

programowania II - III 58 

3. Artystyczne  

plastyczne I - III, V ab, IV ab 19 

schola IV-VII 36 

chór IV-VI 27 

teatralne VI b, V ab, VIII a 25 

plastyczne-decoupage IV b 11 

4. Sportowe 
SKS V - VIII, III G 17 

zajęcia sportowe VII - VIII, III G 15 

5. Inne  

Drużyna ZHP IV - VIII, klasy G 48 

Gromada zuchowa I - III 22 

koło biblioteczne IV a, V b 8 

szachowe I - II 72 

6. 

Zajęcia 

dydaktyczno-

wyrównawcze 

matematyka VI, VII b, V a, VIII a, IV ab, V b 8,12,15,4 

przygotowanie 

do egzaminu 
VIII b 18 

klasy I - III I, II a, II b, III 6,4,6,6 

przyroda V - VI 10 

j. polski V a, VIII ab, IV - VII 12,27 

j. angielski VIII a 2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica  

 

W roku 2019 kontrole organu nadzorującego były przeprowadzone przez: 

 Kuratora Oświaty - kontrola doraźna w zakresie przeniesienia ucznia do równoległej 

klasy; 

 Ministra Edukacji Narodowej - ocena prawidłowości zapewnienia dzieciom i 

młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzenie działalności 

innowacyjnej. 

Dyrektor szkoły w zakresie nadzoru pedagogicznego uwzględnił kierunki polityki 

oświatowej państwa oraz obszary nadzoru wskazane przez kuratora oświaty.  

Wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego znajdują się w sprawozdaniu z nadzoru 

pedagogicznego opracowanym przez dyrektora, z którym zostali zapoznani wszyscy 

nauczyciele szkoły. Wnioski dotyczyły organizacji procesu dydaktycznego w obszarze 

powiązania celów lekcji z ich praktycznym zastosowaniem w życiu codziennym, 

informowania i egzekwowania znajomości regulaminów szkolnych wśród uczniów oraz 

pedagogizacji rodziców w celu zapoznania z procedurami obowiązującymi w szkole. Wnioski 

ze sprawowanego nadzoru zostały uwzględnione w planowaniu pracy szkoły na rok szkolny 

2019/2020. 
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c) biblioteka, świetlica, specjaliści w szkole 

 Szkoła posiada bibliotekę, w której pracowali bibliotekarze w łącznym wymiarze 30 

godzin tygodniowo. Biblioteka posiada 12942 woluminów oraz 279 kompletów 

podręczników.  W 2019 roku zakupiono 94 nowości wydawnicze i lektury na kwotę  

1 000,00 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 50,5 godziny tygodniowo. Z opieki w świetlicy korzystało 173 

uczniów. Znaczna część uczęszczających do świetlicy to uczniowie klas I – III Szkoły 

Podstawowej. Godziny pracy szkolnej świetlicy były dostosowane do potrzeb 

rodziców i możliwości szkoły, tzn. w godzinach od 6.45 do 16.00. 

 Zgodnie z potrzebami uczniów, w szkole zatrudniony był logopeda w tygodniowym 

wymiarze 5 h, pedagog szkolny - 22 h tygodniowo, tyflopedagog - 2 h tygodniowo, 

nauczyciel doradztwa zawodowego – 0,75h tygodniowo.  

 

d) projekty i programy społeczno-edukacyjne 

Szkoła aktywnie uczestniczy w ogólnopolskich programach społeczno-edukacyjnych, 

takich jak:  

Tabela 38. Projekty i programy realizowane w szkole 

Nazwa programu / projektu Uczestnicy 

Umiem pływać kl. II - III 

Programy dla szkół 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 

Bezpieczny Puchatek kl. I 

Trzymaj formę kl. IV - VII 

Znajdź właściwe rozwiązanie  kl. V i VI 

Bieg po zdrowie kl. IV 

Kleszcz mały czy duży nic dobrego nie wróży kl. VII 

Program pierwotnej profilaktyki Wad Cewy Nerwowej kl. VIII, III G 

Lepsza szkoła kl. IV - VII 

Dobry zawód – fajne życie kl. III G 

SKS kl. IV - VIII 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa kl. I - VII, III G 

Projekt UNICEF „My też mamy marzenia” kl. IV - VIII 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica  
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e) formy wspierania uczniów 

Tabela 39. Stypendia szkolne 

 
Stypendia szkolne 

za wyniki w nauce za wyniki w sporcie socjalne 

Gimnazjum - - 6 

Szkoła Podstawowa 71 37 23 

Razem 71 37 29 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica  

 

Tabela 40. Dofinansowanie posiłków 

 

 Dofinansowanie posiłków 

Gimnazjum 14 

Szkoła Podstawowa  63 

Razem 77 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica  

 

W ramach Rządowego programu „Darmowe podręczniki” w 2019 roku prawo do 

bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych uzyskali uczniowie klas III i VI. Uczniowie tych klas otrzymali nowe 

komplety podręczników, które posłużą kolejnym rocznikom w następnych latach. Prawo do 

bezpłatnego dostępu do podręczników mają również uczniowie klas I, II, IV, V, VII oraz VIII 

otrzymali podręczniki wieloletnie oraz bezpłatne materiały ćwiczeniowe. 

 

f) sytuacja kadrowa (struktura zatrudnienia nauczycieli, ruch kadrowy nauczycieli, 

wynagrodzenia nauczycieli, inne uprawnienia nauczycieli wynikające z ustawy Karta 

Nauczyciela, administracja i obsługa w szkole) 

Tabela 41.  Wskaźniki oświatowe 

Wyszczególnienie 

Wg stanu  

na dzień 

31.03.2019 

Wg stanu  

na dzień 

30.09.2019 

Liczba uczniów 302 266 

Liczba oddziałów 15 13 

Liczba etatów nauczycielskich 32,22 27,36 

Liczba etatów administracyjnych 2 2 
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Liczba etatów obsługi 10 9 

Uczniowie na oddział  20,13 20,46 

Etaty nauczycielskie na oddział 2,15 2,10 

Uczniowie na etat nauczycielski 9,37 9,72 

Uczniowie na etat administracji 151 133 

Uczniowie na etat obsługi 30,2 29,56 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica  

 

Tabela 42. Zatrudnienie nauczycieli według rodzaju kwalifikacji i stopnia awansu zawodowego 

Rodzaj kwalifikacji 

Stopnie awansu zawodowego 
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Tytuł zawodowy 

magistra z 

przygotowaniem 

pedagogicznym 

Zatrudnieni w 

pełnym wymiarze 
0 0 0 0 4 2 24 21 

Z
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n
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eł
n

y
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w
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ia

rz
e:

 liczba 1 1 0 0 2 4 3 2 

w 

tym 

etatu 

0,39 0,39 0 0 0,89 1,45 2,16 1,63 

Razem etaty: 0,39 0,39 0 0 4,89 3,45 26,16 22,63 

Tytuł zawodowy 

magistra bez 

przygotowania 

pedagogicznego, 

tytuł zawodowy 
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z przygotowaniem 
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Razem etaty: 0 0 0,78 0,89 0 0 0 0 

Tytuł zawodowy 

licencjata /inżyniera 

bez przygotowania 

pedagogicznego, 

dyplom ukończenia 

kolegium 

nauczycielskiego, 
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kolegium języków 

obcych 
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kwalifikacje 
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Razem etaty: 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Ogółem: 

Zatrudnieni w 

pełnym 

wymiarze 

0 0 0 0 4 2 23 21 

Z
a
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d
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n
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w
 n

ie
p

eł
n

y
m

 

w
y

m
ia

rz
e:

 liczba 1 1 2 2 2 4 3 2 

w 

tym 

etatu 

0,39 0,39 0,78 0,89 4,89 1,45 2,16 1,63 

Razem etaty: 0,39 0,39 0,78 0,89 4,89 3,45 25,16 22,63 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica  

 

Tabela 43. Wynagrodzenia nauczycieli 
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1 
nauczyciel 

stażysta 
3 045,21 3 337,55 0,63 0,29 19 219,42 18.908,11 -311,31 

2 
nauczyciel 

kontraktowy 
3 380,18 3 704,68 0,78 0,89 34 280,98 36 140,94 1 859,96 

3 
nauczyciel 

mianowany 
4 385,10 4 806,07 4,64 3,75 234 865,96 258 031,42 23 165,46 

4 
nauczyciel 

dyplomowany 
5 603,19 6 141,09 24,70 21,62 1 638 271,81 1 643 086,82 4 815,01 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica  

 

Inne uprawnienia nauczycieli wynikające z ustawy Karta Nauczyciela: 

- Na urlopie dla poratowania zdrowia (art. 73 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - 

Karta Nauczyciela) przebywało dwóch nauczycieli, na który wydatkowano łączną 

kwotę  73 666,95 zł. 

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

udzielono 4 osobom (w tym 2 emerytom) na łączną kwotę 2 010,00 zł. 
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g) administracja i obsługa 

Tabela 44. Obsługa Szkoły 

 
Liczba 

zatrudnionych  w 

osobach 

Liczba osób 

pełnozatrudnionych 

Liczba 

zatrudnionych  w 

etatach 

Średniomiesięczna 

wysokość 

wynagrodzenia 

ogółem (zł) 

Pracownicy 

administracji 
2 2 2 7 161,65 

Pracownicy 

kuchni                    

i stołówki 

4 4 4 10 729,30 

Pozostali 

pracownicy 

obsługi 

6 6 6 14 305,54 

Razem 12 12 12 - 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica  

Tabela 45. Odprawy i nagrody jubileuszowe 

 
Kwota wypłaconych odpraw 

(zł) 

Kwota wypłaconych nagród 

jubileuszowych (zł) 

Pracownicy kuchni  i stołówki 15 076,80 10 051,20 

Pozostali pracownicy obsługi 14 256,00 14 266,80 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica  
 

h) informacja o bezpieczeństwie 

 

  Szkoła Podstawowa w Kuźnicy posiada monitoring wizyjny, celem którego jest 

podniesienie stanu bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Szkoły Podstawowej                         

w Kuźnicy oraz na terenie do niej przyległym. Ze względu na to, iż placówka przeznacza 

stosowne środki finansowe na inwestycje w kontekście prac remontowo-budowlanych, 

istnieje również prawnie usprawiedliwiony cel rejestracji zdarzeń w zakresie kradzieży oraz 

dewastacji mienia. System rejestracji takich zdarzeń umożliwia identyfikację sprawców oraz 

odzyskanie potencjalnie utraconego mienia.  

W 2019 roku doszło do 2 nieszczęśliwych wypadków z udziałem uczniów w czasie 

zajęć lekcyjnych, których skutkiem były urazy stawu kolanowego.  

 

i) baza sportowa 

 

Szkoła dysponuje salą gimnastyczną o powierzchni 280,50 m2 oraz mniejszą                           

o powierzchni 78,8 m2. Na powierzchnię terenów sportowych w obrębie szkoły, która łącznie 

wynosi około 5000 m2, składają się: boisko do piłki nożnej, boisko do piłki ręcznej, boisko        

do koszykówki, boisko do siatkówki, korty tenisowe, bieżnie proste, bieżnie okólne, skocznie 
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i rzutnie. Boisko wielofunkcyjne ma sztuczną nawierzchnię, natomiast bieżnie wymagają 

przeprowadzenia gruntownych prac wykończeniowych. Uzupełnieniem bazy sportowej jest 

plac zabaw oraz siłownia. Poza czasem wykorzystywanym przez szkołę, z boisk mogą 

korzystać inni mieszkańcy Kuźnicy.    

j) zadania inwestycyjne i remonty 

 

Tabela 46. Inwestycje i remonty 

Opis inwestycji  

lub remontu 

Koszt inwestycji  

lub remontu 

Termin 

oddania 

inwestycji do 

użytku 

Źródła finansowania 

inwestycji  

lub remontu Ogółem w roku 2019 

Monitoring wizyjny 20 000,00 20 000,00 
styczeń  

2020 

Gmina Kuźnica, Rada 

Rodziców SP w 

Kuźnicy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica  
 

W roku 2019 przyjęto 39 uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej,                                         

w tym jednego sześciolatka. Utworzone zostały dwa oddziały.  

 

 

k) dowożenie uczniów 

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

Oświatowe: 

 Do końca roku szkolnego 2018/2019 dowóz uczniów do szkół w gminie Kuźnica, 

realizowany był przez ZGKiM w Kuźnicy. Miesięczny koszt  dowozu dzieci i 

uczniów do Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kuźnicy wynosił 32 000,00 zł a 

łączna kwota za okres I-VI wyniósł 192 000,00 zł. Natomiast od 2 września 2019 r. na 

okres 2 lat dowóz uczniów do ww. placówek w Gminie Kuźnica zapewnia firma MPJ 

Białystok (oferując w przetargu najkorzystniejszą stawkę za kilometr). Koszt 

dowożenia uczniów za okres IX-XII wyniósł 85 876,20 zł  średnio miesięcznie  

21 470,00 zł; 

 Zorganizowano dowożenie uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 

specjalnego do Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sokółce; 

 Zwrócono koszty dowozu do szkół i ośrodków rodzicom (opiekunom) uczniów 

niepełnosprawnych w kwocie 10 233,60 zł na podstawie zawartych umów. 

 

 

 

 
 



Raport o stanie Gminy Kuźnica za 2019 rok 

Strona 72 z 93 

 

Tabela 47. Dowożenie uczniów 

 
Wychowankowie 

przedszkola 

Uczniowie  

w klasach I - IV  

w szkołach 

podstawowych 

Uczniowie  

w wyższych klasach 

V - VIII szkoły 

podstawowej oraz 

uczniowie klasy III 

gimnazjum 

Uczniowie 

niepełnosprawni 

 

 I-VI IX-XII I-VI IX-XII I-VI IX-XII I-VI IX-XII 

Liczba uczniów 

uprawnionych do 

bezpłatnego dowożenia  

33 47 56 59 103 79 3 3 

Liczba uczniów 

dowożonych na koszt 

gminy 

33 29 56 59 101 79 2 2 

Rodzice ze zwrotem 

kosztów 
- - - - - - 2 2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica  
 

l) wydatki na oświatę 

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. 

Tabela 48. Wydatki na oświatę i wychowanie  

 
Subwencja 

oświatowa 
2 945 779,00 zł 

Dotacje 161 802,62 zł 

Budżet gminy 1 676 308,05 zł 

Wydatki na oświatę i wychowanie 4 783 889,67 zł 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica  
 

3. Kultura  

 

Zgodnie z Rejestrem Instytucji Kultury prowadzonym przez Wójta Gminy Kuźnica w 

Gminie funkcjonują dwie instytucje kultury: Biblioteka Publiczna Gminy Kuźnica oraz 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kuźnicy. Działalność kulturalna na terenie Gminy 

obejmuje przede wszystkim przedsięwzięcia realizowane przez ww. instytucje, ale również 

jednostki oświatowe, sołectwa czy stowarzyszenia. W szkole i przedszkolu odbywają się 

imprezy o charakterze kulturalnym i patriotycznym. Świetlice wiejskie są miejscem spotkań 

lokalnych i służą organizacji imprez kulturalnych i integracyjnych.  
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Biblioteka Publiczna Gminy Kuźnica posiada status instytucji kultury i jest wpisana 

do rejestru instytucji kultury (nr i data wpisu: 1/97; 14 października 1997). Jest zlokalizowana 

w miejscowości Kuźnica przy ulicy Sokólskiej 41/1 w budynku Ośrodka Zdrowia. Znajduje 

się na I piętrze, a jej powierzchnia zajmuje 92 m². Na otwartej przestrzeni 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 dla czytelnika, a także odrębne miejsce dla korzystających z Internetu. 

 W 2019 roku w bibliotece były zatrudnione trzy osoby. Dwie na stanowiskach 

bibliotekarskich na pełnym etacie oraz jedna na stanowisku gospodarczym na 1/4 etatu. 

Biblioteka prowadzi obsługę seniorów. Współpracuje z rodzinami i opiekunami seniorów 

dobierając dla osób niedowidzących książki z odpowiednią czcionką. Obecnie w zbiorach 

biblioteki jest 45 woluminów z dużą czcionką oraz audiobooki (101 jednostek 

inwentarzowych) również z myślą o osobach niedowidzących. 

Biblioteka pozyskała środki w kwocie 16 550,00 zł z programu dotacyjnego Koalicje 

dla Niepodległej na projekt pt. Namalujmy Niepodległą, w ramach którego powstał mural 

niepodległościowy na budynku Urzędu Gminy w Kuźnicy oraz kronika historyczna 

„Utrwalmy kuźnicką historię”. Odbyły się warsztaty z szycia kotylionów, wykład historyczny 

na temat 2 Pułku Strzelców i bitwy pod Kuźnicą oraz zajęcia koła historycznego. W ramach 

Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 dokonano 

zakupu nowości wydawniczych dla bibliotek w kwocie 3 500,00 zł. 

 Biblioteka dokładała wielu starań w celu pozyskania środków zewnętrznych na jej 

działalność. Złożono  wnioski do programu Niepodległa 2019 tytuł projektu: „Orle pióro i 

nasza droga do niepodległości” oraz „Kraszewski komputery dla bibliotek”. Aplikowano do 

programu Partnerstwo dla książki MKiDN tytuł projektu: „Biblioteczne 3D” oraz do 

programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022  tytuł projektu: „1920r. 

KuźnicaGo!”.  Nie  otrzymano  dotacji, chociaż uplasowano się na wysokiej pozycji 

ogólnopolskich wyników. 

 Biblioteka zakwalifikowała się do udziału w projekcie „Mała książka - wielki 

człowiek” w związku z czym otrzymała wyprawki czytelnicze dla dzieci w wieku 3-6 lat. 

Odbywały się zajęcia z robotyki i programowania dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat w soboty 

w godzinach popołudniowych. Organizowane były spotkania profilaktyczne odnośnie 

wpływu nowych technologii na młodych użytkowników, które były współfinansowane ze 

środków GKRPAorazPN. 
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Biblioteka posiada licencję do systemu bibliotecznego MAK+. Dąży się do 

systematycznego wprowadzania księgozbioru oraz rejestracji czytelników. Czytelnicy 

korzystają z elektronicznego katalogu, o czym świadczy wysoka liczba rezerwowanych 

książek. Biblioteka jest w trakcie wdrażania i przejścia na elektroniczny system biblioteczny. 

W dalszym ciągu prowadzi się jednak dwa katalogi: tradycyjny i elektroniczny.  

Tabela 49. Funkcjonowanie biblioteki z podziałem na kwartały 

Pierwszy kwartał 

1. Wyprawki czytelnicze: projekt „Mała książka-wielki 

człowiek” 

2. Udział w balu świetlic Caritas – animacja czytelnictwa- 

baśń Kopciuszek 

3. Akcja Walentynki z książką-serce origami dla każdego 

4. Zajęcia z robotyki i programowania – dzieci w wieku 8-

11 lat 

Drugi kwartał 

1. Warsztaty z robotyki i programowania – dzieci w wieku 

8-11 lat 

2. Udział w konkursie 200 książek do wygrania- wygrano 

4 książki 

3. Wystawa w bibliotece– Światowy Dzień Książki i Praw 

Autorskich 

4. Wizyta przedszkolaków w bibliotece (zajęcia 

biblioteczne) 

5. Spotkanie z policjantką w ramach projektu Robotyka w 

bibliotece-alternatywą dla fonoholizmu wśród dzieci. 

6. Podsumowanie projektu  Robotyka w bibliotece-

alternatywą dla fonoholizmu wśród dzieci - zajęcia z 

drukarką 3D 

Trzeci kwartał 

1. Zajęcia biblioteczne Mistrz bajek- dzieci w wieku 8-11 

lat - baśń Czerwony Kapturek; rozgrywka planszowa 

Mistrz bajek, wydruki postaci z baśni 3D 

2. Wystawa podczas Dożynek Gminnych pn. Gmina 

Kuźnica 1943 

3. Realizacja projektu Namalujmy Niepodległą: wystawa 

1920 pod lupą: bitwa niemeńska w korelacji do bitwy pod 

Kuźnicą 
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Czwarty kwartał 

1. Zajęcia z robotyki i programowania – Roboty w 

bibliotece-kontynuacja projektu robotyka w bibliotece 

alternatywą dla fonoholizmu wśród dzieci - dzieci w 

wieku 9-12 lat 

2. Realizacja projektu Namalujmy Niepodległą: 

Elementy składowe projektu: 

- warsztaty z szycia kotylionów, 

- wykład historyczny 2 Pułk Strzelców Podhalańskich i 

bitwa pod Kuźnicą 

- kronika historyczna „Utrwalmy kuźnicką historię” 

- mural niepodległościowy/patriotyczny, 

- zajęcia koła historycznego w SP w Kuźnicy, 

3. Zakup nowości wydawniczych w ramach Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa 

4. Organizacja wspólnie z biblioteką szkolną spotkania 

autorskiego z Pawłem Beręsewiczem 

5.Organizacja podsumowania projektu Namalujmy 

Niepodległą. 

6. I miejsce w konkursie Biblioteka miejscem innowacji 

(Konferencja Bibliotek Województwa Podlaskiego w 

Książnicy Podlaskiej 06.11.2019)- nagroda od Marszałka 

Pana Artura Kosickiego - nagroda za projekt pt. 

"Wszystko zaczyna się w bibliotece" realizowany przez 

bibliotekę (czas trwania: marzec-wrzesień 2018 - 6 

miesięcy) w ramach dotacji z Regionalnego Konkursu 

Grantowego „Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej 

Fundacji Wolności. 

Źródło: opracowanie Biblioteka Publiczna Gminy Kuźnica  

 

Udział w projektach (pozyskiwanie środków zewnętrznych): 

1) „Mała książka wielki człowiek” – bezpłatne wyprawki czytelnicze dla wszystkich 

przedszkolaków (zakwalifikowani) 

2) wniosek Niepodległa 2019 „Orle pióro i nasza droga do niepodległości” 

(niezakwalifikowani) 

3) wniosek „Kraszewski komputery dla bibliotek” (niezakwalifikowani) 

4) wniosek Koalicje dla Niepodległej „Namalujmy Niepodległą” (zakwalifikowani)  

16 550,00 zł. 
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5) wniosek nowości wydawnicze dla bibliotek publicznych Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa (zakwalifikowani) 3500,00 zł 

6) wniosek o dofinansowanie do LGD „Kuźnica w obiektywie” (zakwalifikowani; 

rezygnacja ze względu na duży wkład własny) 

7) wniosek o dofinansowanie zadania w ramach programu „Partnerstwo dla książki 

2020” pt. Biblioteczne 3D (niezakwalifikowani) 

8) wniosek o dofinansowanie z Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022 

pt. „1920r. KuźnicaGo!” (niezakwalifikowani). 

 

Tabela 50. Wskaźniki funkcjonalności biblioteki w 2019 roku 
 

Nazwa wskaźnika Rok 2019 

Liczba zbiorów bibliotecznych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 5 113 

Liczba tytułów czasopism bieżących w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 3,02 

Liczba zakupionych książek w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 142,9 

Liczba nabytków w stosunku do liczby zbiorów bibliotecznych w % 2,87 

Liczba ubytków w stosunku do liczby zbiorów bibliotecznych w % 0 

Zbiory opracowane komputerowo w stosunku do ogólnej liczby zbiorów w % 84,29 

Powierzchnia biblioteki dostępna dla użytkowników w przeliczeniu na 

mieszkańca 
0,02 

Liczba publicznie dostępnych stanowisk komputerowych z dostępem do 

Internetu w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 
0,25 

Liczba godzin w tygodniu, w których dostępne są usługi biblioteczne 48 

Personel w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 0,5 

Wypożyczenia w przeliczeniu na mieszkańca 3 

Wykorzystanie zbiorów w bibliotece w przeliczeniu na mieszkańca 0,2 

Aktywność wykorzystania zbiorów (obrót) 0,6 

Odwiedziny fizyczne w bibliotece w przeliczeniu na mieszkańca 1,6 

Odwiedziny wirtualne w przeliczeniu na mieszkańca 0 

Udział użytkowników w imprezach bibliotecznych w przeliczeniu na 1000 

mieszkańców 
126 

Liczba uczestników szkoleń dla użytkowników w przeliczeniu na 1000 

mieszkańców 
38 

Procent populacji docelowej objętej usługami 14 

Koszt w przeliczeniu na odwiedziny w bibliotece 30,6 

Stosunek wydatków na gromadzenie zbiorów do kosztów personelu 0,11 

Wydatki biblioteki w przeliczeniu na użytkownika 331,6 

Wydatki na zbiory elektroniczne jako procent wydatków na gromadzenie 

zbiorów 
8,3 
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Wydatki na zbiory biblioteczne w przeliczeniu na mieszkańca 3,03 

Usługi sieciowe i/lub interaktywne 4 

Liczba godzin udziału w szkoleniach zawodowych w przeliczeniu na 

pracownika biblioteki 
12 

Wykwalifikowani pracownicy biblioteki jako procent wszystkich 

pracowników działalności podstawowej 
50 

Procent budżetu organizatora przeznaczony na bibliotekę 0,6 

Procent budżetu biblioteki uzyskany ze specjalnych grantów lub dochodów 

własnych 
9,9 

Źródło: opracowanie Biblioteka Publiczna Gminy Kuźnica  

 

GOKiS jest samorządową instytucją kultury, której statutowym przedmiotem 

działalności jest rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb, zainteresowań i aspiracji kulturalnych 

mieszkańców gminy. W ramach GOKiS działa Świetlica Wiejska w Klimówce.  Na dzień 31 

grudnia 2019 r. w GOKiS zatrudnionych było dwóch pracowników etatowych (dyrektor i 

sprzątaczka) oraz dwóch pracowników zatrudnionych mocy porozumienia z Urzędem Pracy 

w Sokółce w ramach tzw. prac interwencyjnych (starszy instruktor kulturalno-oświatowy 

GOKiS Kuźnica oraz pracownik Świetlicy Wiejskiej w Klimówce). Kolejną grupę 

pracowników stanowili instruktorzy zatrudnieni na umowę zlecenie: instruktor tańca, trener 

karate, instruktor opiekujący się dziećmi w trakcie półkolonii i ferii oraz dyrygent chóru.  

Zajęcia prowadzone przez GOKiS w Kuźnicy umożliwiają różnym grupom 

społecznym i wiekowym uczestnictwo w kulturze, a tym samym rozwój zainteresowań i 

zdolności artystycznych. Tygodniowy rozkład zajęć w 2019 r. obejmował: zajęcia taneczne 

dla przedszkolaków, dzieci i młodzieży oraz dorosłych, aerobik dla seniorów, zajęcia karate, 

zajęcia kreatywne dla dzieci, lekcje nauki gry na gitarze i pianinie. Odbywały się także próby 

Kapeli Retro Band, zespołu rockowego oraz spotkania chóru. W zajęciach uczestniczyło 

około 20 dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kuźnica. W półkoloniach w czasie ferii 

zimowych oraz wakacji udział wzięło 35 osób. 

Działalność GOKiS finansowana jest z dotacji udzielanej corocznie z budżetu Gminy 

Kuźnica. Ponadto, GOKiS może uzyskiwać środki finansowe i składniki majątkowe z: 

wpływów z własnej działalności, dotacji z budżetu państwa, wpływów z najmu i dzierżawy 

składników majątku oraz innych źródeł. Dotacja podmiotowa z budżetu Organizatora na rok 

2019 wyniosła: 250 000,00 zł.  
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Tabela 51. Pozostałe środki pieniężne 

Lp. Nazwa Kwota (zł) 

2. wynajem sali w GOKiS w Kuźnicy  3 500,00 

3. wynajem Świetlicy Wiejskiej w Klimówce 1 550,00 

5. 
wpływy uzyskane z prowadzonej działalności (zajęcia, ferie, 

półkolonie) 
16 887,00 

Podsumowanie 21 937,00 

Źródło: dane GOKiS w Kuźnicy 

Tabela 52.Wydatki GOKiS na zajęcia w ramach prowadzonej działalności  

Lp. Nazwa Kwota (zł) 

1. zajęcia taneczne  14 320,00 

2. treningi karate 9 790,00 

3. dyrygent chóru od IX-XII 4 720,00 

4. instruktor ferii  2 443,00 

5. instruktor półkolonii 3 150,00 

6. Klub Koła Emerytów i Rencistów  10 000,00 

Podsumowanie 44 423,00 

Źródło: dane GOKiS w Kuźnicy 

W 2019 r. GOKiS we współpracy z różnymi instytucjami zorganizował różne imprezy 

kulturalne i wydarzenia:  

Tabela 53. Wydarzenia i imprezy kulturalne  

Lp. Nazwa  

1. „Balonowe Disco dla Dzieci” 

2. 
„Kuźnickie Kolędowanie na Kresach” – koncert kolęd, pastorałek oraz jasełka pn. „Co się dzieje w 

Betlejem” w wykonaniu grupy teatralnej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynkach  

3. „Akcja ferie” w GOKiS w Kuźnicy oraz Świetlicy Wiejskiej w Klimówce 

4. Kino sferyczne z Białegostoku, projekcja filmów i bajek w napompowanym balonie 

5. Warsztaty z wykonywania ozdób wielkanocnych i bożonarodzeniowych  dla dzieci oraz dorosłych 

6. Pierwszy Dzień Wiosny 

7. Konstytucyjny Pilniczek z okazji  święta 3 Maja, impreza plenerowa  
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8. 

Pilniczek Rodzinny z okazji Dnia Dziecka, współorganizowany z parafią pw. Opatrzności Bożej w 

Kuźnicy, Placówką Wsparcia Dziennego Caritas w Kuźnicy, Przedszkolem w Kuźnicy, 7 Kresową 

Drużyną Harcerską. Największą atrakcją imprezy była potyczka wojny polsko-bolszewickiej, 1919-

1920 w wykonaniu grupy Kresy z Białegostoku oraz Stowarzyszenia Historyczno-Edukacyjnego im. 

7 Pułku Lansjerów Nadwiślańskich z Halinowa 

9. Wycieczka dzieci uczęszczających na zajęcia GOKiS do Sali zabaw Odjazdowo w Sokółce 

10. 

Półkolonie dla dzieci:  

- w GOKiS w Kuźnicy oraz  

- Świetlicy Wiejskiej w Klimówce (współorganizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w 

Klimówce).  

Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych instruktorów, dzieciom zapewniono wyżywienie 

oraz wycieczkę. Półkolonie były dofinansowane przez GKRPAorazPN i rodziców.  

11. Festyn „Lato w Klimówce” współorganizowany z Kołem Gospodyń Wiejskich z Klimówki 

12. 

Zorganizowanie strefy dla dzieci i wystawa Instytutu Pamięci Narodowej z Białegostoku „Ojcowie 

Niepodległości” oraz udział Szwadronu Kawalerii im. Dywizjonu Kawalerii „Zaza w przemarszu w 

korowodzie dożynkowym w pokazie jeździectwa i przejażdżkach konnych podczas Dożynek 

Gminnych w Kuźnicy 

13. 
Spotkanie z Tomaszem Szwed autorem cyklu opowiadań dla dzieci „Klinika Małych Zwierząt w 

Leśnej Górze”.  

14. Bal Wszystkich Świętych dla dzieci 

15. Spotkanie dla dzieci z Mikołajem „MIKOŁAJKI” 

16. Bal Sylwestrowy  

Źródło: dane GOKiS w Kuźnicy 

 

Formułując kierunki rozwoju GOKiS i precyzując priorytety jego działalności wzięto 

pod uwagę dynamikę zachodzących w społeczeństwie lokalnym zmian, które pomimo silnych 

więzi z niezwykle bogatą tradycją i kulturą wiejską nieustannie się zmieniają i ewaluują.  

Kierunki rozwoju zrealizowane w 2019 r.:  

1. Zwiększenie liczby działań animacyjnych, edukacyjnych i integracyjnych: 

- powstanie w sierpniu Chóru z inicjatywy Klubu Koła Emerytów i Rencistów w Kuźnicy. 

Grupę tworzy 15 śpiewaków i są to nie tylko seniorzy, ale także młode osoby w wieku 35-45 

lat;  

- rozszerzenie zajęć o aerobik dla seniorów;  

- rozszerzenie działalności Kapeli „Retro Band” działającej przy GOKiS od końca 2018 r. 

Kapela wzięła udział w następujących uroczystościach: Kuźnickie Kolędowanie na Kresach, 

Dzień Kobiet, obchody świąt narodowych: 3 Maja i 11 listopada, Dzień Dziecka, Dożynki 

Gminne, spotkania organizowane przez Klub Koła Emerytów i Rencistów w Kuźnicy oraz na 

terenie Powiatu Sokólskiego: Dni Krynek, Spotkanie Akordeonowe w Wojnowcach, Piknik 

Charytatywny w Sokółce. Zespół ceniony jest za występy na żywo.  
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2. Poprawa infrastruktury i zakup sprzętu: 

- zakup kuchenek do kuchni GOKiS oraz zakup żaluzji i mebli (stoły i szafki) do Świetlicy 

Wiejskiej w Klimówce.  

 

4. Gospodarka komunalna 

 

Działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (dalej Zakład) w roku 

2019 skupiała się na realizacji zadań własnych Gminy, tj. świadczenia usług w zakresie 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz wywozie odpadów 

komunalnych z terenu całej Gminy. 

 Zakład realizował też zadania z zakresu remontów i bieżącego utrzymania dróg 

gminnych, odśnieżania w okresie zimowym, zwalczania gołoledzi, wykonywania przyłączy 

wodno – kanalizacyjnych, zamiatania i oczyszczania ulic i placów. Ponadto świadczono 

usługi dla mieszkańców Gminy w zakresie robót ziemnych i transportu. 

 Zatrudnienie w Zakładzie na koniec 2019 roku wynosiło 20 pracowników, z czego 5 

pracowników zatrudnionych było na czas określony. Średnia wieku osób zatrudnionych w 

Zakładzie (oprócz biura) wynosiła na koniec roku 48 lat. 

 Wiek pracowników i wynikające z niego ich doświadczenie zawodowe jest znacznym 

atutem Zakładu, który prowadząc swoją statutową działalność podejmuje różne nietypowe 

prace, wymagające od zaangażowanych w nie pracowników dużej wiedzy i doświadczenia. 

 

 

a) zbiorowe zaopatrzenie Gminy w wodę i odprowadzanie ścieków 

 

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę jest realizowane z ujęć usytuowanych w 

miejscowościach  Kuźnica i Kuścińce. Natomiast wsie: Bilminy, Palestyna, Klimówka, 

Szymaki, Nowodziel, Tołcze i Czepiele są  zasilane wodą pochodzącą z wodociągu będącego 

własnością MPWiK w Sokółce. 

 Jakość wody dostarczanej mieszkańcom Gminy jest okresowo kontrolowana i nie 

budzi zastrzeżeń. 

 Zadaniem Zakładu jest utrzymanie sieci wodociągowej w stanie sprawnym i na 

bieżąco usuwanie ewentualnych awarii. Zakład zajmuje się również podłączaniem do sieci 

wodociągowej nowych odbiorców, bądź robiąc to kompleksowo (od przygotowania 

dokumentacji – do wykonania przyłącza), bądź pełniąc nadzór w przypadku wykonywania 

przyłącza przez inną firmę. 
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Tabela 54. Sprzedaż wody   

 Sprzedaż wody mieszkańcom w roku 2019 (netto) 

 I kw. II kw. III kw. IV kw. RAZEM 

 
m3 

wartość 

netto 
m3 

wartość 

netto 
m3 

wartość 

netto 
m3 

wartość 

netto 
m3 

wartość 

netto 

Odbiorcy 

indywidualni 
19531,90 43751,45 26181,90 58647,45 26911,70 60282,20 23472,30 52577,94 96097,80 215259,04 

Zakłady 

pracy 
5291,00 16567,44 6489,00 20264,06 5769,00 17910,46 4841,00 15140,44 22390,00 69882,40 

Razem 24822,90 60318,89 32670,90 78911,51 32680,70 78192,66 28313,30 67718,38 118487,80 285141,44 

 

Źródło: opracowanie ZGKiM w Kuźnicy  

  

Tabela 55. Rozliczenie kosztów dostarczenia wody z wodociągu Sokółka za rok 2019 

Zakup wody z wodociągu Sokółka 

Ilość 

 m3 
Wartość netto VAT Wartość brutto 

30 797,00 84 443,28 6 755,46 91 198,74 

Źródło: opracowanie ZGKiM w Kuźnicy  
 

Zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy jest realizowane przez sieć 

kanalizacyjną zakończoną oczyszczalnią ścieków – całość znajduje się na terenie Kuźnicy. 

Sieć kanalizacyjna jest w dobrym stanie technicznym, wymaga jedynie okresowych zabiegów 

polegających na udrażnianiu zatkanych przepływów. 

 

Tabela 56. Sprzedaż ścieków 

 Sprzedaż ścieków mieszkańcom w roku 2019 (netto) 

 I kw. II kw. III kw. IV kw. RAZEM 

 
m3 

wartość 

netto 
m3 

wartość 

netto 
m3 

wartość 

netto 
m3 

wartość 

netto 
m3 

wartość 

netto 

Odbiorcy 

indywidualni 
7329,10 27997,16 8898,10 33990,74 9387,10 35812,88 8957,10 34216,12 34571,40 132016,90 

Zakłady 

pracy 
6478,50 42256,29 6897,00 47344,18 6210,50 42712,87 5343,50 36949,39 24929,50 169262,73 

Razem 13807,60 70253,45 15795,10 81334,92 15597,60 78525,75 14300,60 71165,51 59500,90 301279,63 

 

Źródło: opracowanie ZGKiM w Kuźnicy  

 

 Oczyszczalnia ścieków spełnia swoje zadanie, chociaż jest już przestarzała i z trudem 

utrzymuje zadane parametry ścieku oczyszczonego. Modernizacja oczyszczalni rozwiąże 

wszystkie związane z gospodarką ściekową problemy, a przede wszystkim problem z 

magazynowaniem i wykorzystaniem osadu ściekowego. 
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 Modernizacja oczyszczalni ścieków nastąpi w ramach projektu pn. „Poprawa 

zdolności do ochrony i promocji dziedzictwa naturalnego w Gminie Kuźnica i Rejonie 

Berezowskim poprzez wspólne inicjatywy w obszarze transgranicznym”. Inwestycja będzie 

się składała z dwóch części: przebudowy oczyszczalni ścieków oraz przebudowy 

przepompowni ścieków. 

 W ramach projektu planuje się budowę nowych obiektów technologicznych oraz 

wymianę funkcjonujących obecnie urządzeń. Zostanie zbudowany między innymi nowy 

reaktor biologiczny, magazyn osadu odwodnionego, stacja mechanicznego oczyszczania 

ścieków i zlewnia ścieków dowożonych. Zmodernizowane będą: zbiornik retencyjny, stacja 

dmuchaw, przepompownia ścieków surowych. Powstaną też nowe pomieszczenia socjalne. 

Zastosowane technologie sprostają nowym, dość rygorystycznym w zakresie ochrony 

środowiska przepisom prawnym. 

 

b) gospodarka odpadami 

 

Na przestrzeni roku 2019 Zakład prowadził zbieranie i wywóz odpadów za pomocą 

własnego taboru samochodowego. Odbiorcami odpadów były: spółka LECH w Białymstoku 

(zakłady w Białymstoku i Hryniewiczach) oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w 

Hajnówce. Zniesienie rejonizacji wywozu odpadów spowodowało, że obie firmy zaczęły w 

drugim półroczu 2019 roku odmawiać odbioru odpadów. Przyniosło to w następstwie 

problemy z terminowym zbieraniem odpadów oraz ich przekazaniem. 

 

Tabela 57. Ilość odpadów zebranych od mieszkańców w 2019 r.  

Odpady zebrane od mieszkańców w roku 2019 w Mg 

 I kw. II kw. III kw. IV kw. Razem: 

Odpady zmieszane 176,84 157,60 161,86 164,68 660,98 

Odpady segregowane 15,36 34,50 22,82 9,84 82,52 

Źródło: opracowanie ZGKiM w Kuźnicy  
 

c) realizacja zadań w zakresie utrzymania dróg  

 

W roku 2019 Zakład uczestniczył w remontach i pracach związanych z bieżącym 

utrzymaniem dróg. Ponieważ wiele dróg w gminie zyskało asfaltową nawierzchnię, maleje 

ilość zadań, których może się podjąć Zakład. Ponadto Zakład dysponuje jedynie równarką, 

koparką i ciągnikami z przyczepami, a to jest za mało, żeby konkurować z 

wyspecjalizowanymi w tej branży firmami prywatnymi. 
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 Ponieważ roboty drogowe nie należą do podstawowych zadań Zakładu, niecelowe jest 

inwestowanie w maszyny drogowe, ponieważ nie ma możliwości zwrotu poniesionych 

nakładów. 

 

Tabela  58. Wykaz robót drogowych wykonanych w 2019 roku 
 

Miesiąc Miejsce wykonywania robót Wartość robót (zł) 

marzec - maj Starowlany, Czuprynowo, Popławce, Nowodziel 43 000,00 

sierpień Kuścińce, Wołyńce 18 355,95 

wrzesień Długosielce, Wyzgi 17 034,32 

wrzesień Parczowce 11 307,27 

październik Chreptowce 9 728,65 

październik Białobłockie 8 517,16 

październik Kowale-Kolonia 10 683,14 

czerwiec-listopad Naprawa i profilowanie dróg w Gminie 40 000,00 

        Razem 158 626,49 

Źródło: opracowanie ZGKiM w Kuźnicy  

 

d) gospodarka finansowa Zakładu  

 

Tabela 59.Wykaz robót drogowych wykonanych w 2019 roku 

 2018 2019 

Przychód netto z podstawowej działalności 2 076 803,56 1 849 701,82 

Koszty działalności operacyjnej 2 359 687,76 2 240 191,21 

Usługi obce 238 147,91 272 166,84 

Wynagrodzenia 877 074,26 863 536,16 

Ubezpieczenia społeczne i świadczenia 187 700,39 194 607,41 

Zysk/strata netto 114 648,47 - 23 857,15 

Źródło: opracowanie ZGKiM w Kuźnicy  

 

Rok 2019 Zakład zakończył stratą finansową. Powodem był spadek przychodu netto 

wynikający ze zmniejszenia zapotrzebowania na roboty drogowe, mniejszej ilości 

wykonanych przyłączy wodno – kanalizacyjnych, braku wpływów z tytułu odśnieżania dróg 

(brak zimy) oraz konieczność wykonania dużej ilości napraw sieci wodociągowej pogłębiły 

deficyt fin. Zakład z trudem realizował wypłaty wynagrodzeń. 
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5. Aktywność obywatelska (organizacje pozarządowe, jednostki pomocnicze) 

 

Aktywność obywatelska może być mierzona na wiele sposobów. Każdy z czynników, 

takich jak frekwencja wyborcza, udział w formalnych i nieformalnych działaniach mających 

na celu wpływ na podejmowanie decyzji publicznych, czy ogólna chęć do zrzeszania się i 

działania w organizacjach non-profit, ilustruje pewne jej aspekty4.  

Pierwszym elementem, na który warto zwrócić uwagę analizując badania poświęcone 

aktywności obywatelskiej, jest społeczne postrzeganie roli, jaką obywatele powinni mieć w 

bezpośrednim decydowaniu o najważniejszych dla państwa sprawach5. 

Poniżej dane dotyczące udziału mieszkańców Gminy Kuźnica w wyborach w 2019r.  

Tabela 60. Frekwencja w wyborach w 2019 r. do Sejmu i Senatu w Gminie Kuźnica 

Sejm  Senat 

Frekwencja Liczba kart 

ważnych 

Liczba 

uprawnionych 

Frekwencja Liczba kart 

ważnych 

Liczba 

uprawnionych 

53,38% 1 714 3 211 53,44% 1 716 3 211 

Źródło: https://sejmsenat2019.pkw.gov.pl/sejmsenat2019/pl/frekwencja/Koniec/sejm/gm/201105 

 
Tabela 61. Frekwencja w wyborach w 2019 r. do Parlamentu Europejskiego w Gminie Kuźnica 

Frekwencja Liczba głosów ważnych Liczba uprawnionych 

37,09% 1 198 3 268 

Źródło: https://pe2019.pkw.gov.pl/pe2019/pl/frekwencja/Koniec/gm/201105 
 

Rozwiązaniem zbliżonym do funkcjonujących w mieście budżetów obywatelskich są 

istniejące na wsi fundusze sołeckie. Na mocy ustawy o funduszu sołeckim Rada Gminy 

Kuźnica wyodrębniła część budżetu, o którego wykorzystaniu decydują w sposób bezpośredni 

mieszkańcy danego sołectwa6. Najwyższą frekwencję na zebraniu soleckim odnotowano w 

sołectwie Wyzgi, a najniższą w sołectwie Kuźnica oraz w sołectwie Nowodziel. Wysoką 

frekwencję zarejestrowano w sołectwie Białobłockie (62,5%), Wołyńce (55,56%), Cimanie 

(48,94%), Łosośna Wielka (45,00 %).   

 

 

 

 

                                                           
4 Marek Solon-Lipiński, "Zmiany w nastawieniu Polaków do uczestnictwa w procesach podejmowania decyzji".  

5 Marek Solon-Lipiński, "Zmiany w nastawieniu...". 

6 Marek Solon-Lipiński, "Zmiany w nastawieniu...". 
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Wykres 8. Frekwencja w zebraniach sołeckich w 2019 r.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica. 
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Ochotnicze Straże Pożarne są stowarzyszeniami, które skupiają w swoich szeregach 

ludzi działających społecznie w celu zapobiegania i zwalczania pożarów oraz innych 

zagrożeń związanych z ochroną środowiska, jak również wszelkich innych klęsk czy zdarzeń. 

Na terenie gminy działają trzy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej: 

- OSP Kuźnica, 

- OSP Starowlany, 

- OSP Saczkowce. 

W szeregach ochotniczych strażach pożarnych mamy członków czynnych, 

honorowych i wspierających. Strażacy ratownicy wyjeżdżający do akcji to strażacy czynni 

posiadający aktualne badania lekarskie, ubezpieczenie i przeszkolenie. W 2019 roku w 

naszych jednostkach było 31 strażaków ratowników.  

Tabela 62. Struktura członków w jednostkach ochotniczych straży pożarnych  

 OSP Kuźnica OSP Starowlany OSP Saczkowce 

Ilość członków 

w tym czynni 

52 47 22 

13 12 6 

Przedział wiekowy 19-61 20-52 23-63 

Liczba wyjazdów 36 15 8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica. Dane dotyczą członków czynnych, honorowych 

i wspierających.  

 

Wykres 9. Rodzaje zdarzeń w 2019 r.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica. 
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Pomimo faktu, że większość strażaków za swoją główną działalność uznaje tylko i 

wyłącznie ratownictwo i ochronę przeciwpożarową, trzeba podkreślić, że OSP Kuźnica działa 

też aktywnie w innych dziedzinach życia społecznego: np. udział w imprezach masowych 

organizowanych na terenie Gminy Kuźnica np. Dożynki Gminne, festyny rodzinne.  

Ponad połowa członków OSP to mężczyźni -80,99% (98 mężczyzn), kobiety stanowią 

19,01% (23 kobiety).  

Wykres 10. Liczba kobiet i mężczyzn w szeregach OSP na terenie Gminy Kuźnica  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica. 

 

Wszystkie jednostki z terenu naszej gminy nie tylko uczestniczyły w organizowaniu imprez i 

festynów, ale także brały czynny udział w tych wydarzeniach. 

Klub Koła Emerytów i Rencistów przy GOKiS (dalej Klub)  jest ważnym partnerem 

dla Samorządu Gminy i tworzy nową przestrzeń dla aktywności dojrzałych mieszkańców 

Gminy. Klub skupia osoby starsze z naszej Gminy. Organizacja aktywizuje seniorów i 

organizuje tym osobom czas wolny. Regularnie odbywają się spotkania Klubu podczas 

których podejmowane są decyzje odnośnie planowanych działań Klubu – wycieczek, imprez 

okolicznościowych. Działalność Klubu nie ogranicza się jedynie do jego członków. Z 

wycieczek organizowanych przez Klub korzystają również chętni mieszkańcy Gminy. 

Ponadto członkowie Klubu aktywnie uczestniczą, we wszystkich organizowanych imprezach 

kulturalno-sportowych, działając na rzecz promocji życia kulturalnego Gminy Kuźnica, np. 

udział w międzypokoleniowych warsztatach z szycia kotylionów w ramach projektu pt. 

„Namalujmy Niepodległą”.  



Raport o stanie Gminy Kuźnica za 2019 rok 

Strona 88 z 93 

 

Świetlica wiejska w Saczkowcach, Starowlanach oraz Klimówce stanowią „centrum 

wsi”, w którym prowadzona jest działalność kulturalna i edukacyjna na rzecz mieszkańców. 

W świetlicach skupia się lokalna społeczność – starsi i młodsi mieszkańcy miejscowości. 

Oprócz funkcji kulturalnych świetlice w Saczkowcach i Starowlanach pełnią także funkcję 

kultu religijnego. W wydzielonych pomieszczeniach odbywają się msze święte. Mieszkańcy 

cyklicznie organizują w świetlicach imprezy okolicznościowe np. Dzień Kobiet, Dzień Matki, 

rodzinne spotkania okolicznościowe, nabożeństwa majowe, droga krzyżowa, różaniec oraz 

zebrania sołeckie, zebrania członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Starowlanach, szkolenia 

rolnicze, spotkania z przedstawicielami ODR, spotkania z funkcjonariuszami Policji np. w 

sprawie Krajowej Mapy Zagrożeń i innych związanych z bezpieczeństwem. W Klimówce 

prężnie działa Koło Gospodyń Wiejskich w Klimówce „Klimowieckie Klimaty”.  

Ochotnicza Straż Pożarna w Starowlanach została wyposażona w średni samochód 

ratowniczo-gaśniczy RENAULT MIDLINER S180. Zakup samochodu sfinansowano ze 

środków gminnych w ramach funduszy sołeckich sołectw: Achrymowce, Starowlany, 

Cimanie, Łowczyki, Litwinki. Zakup samochodu był możliwy dzięki wspólnym wysiłkom 

sołtysów ww. sołectw oraz Wójta Gminy Kuźnica.  

Warto podkreślić, że organizacje pozarządowe angażują się w sprawy związane z 

lokalnymi sprawami publicznymi również poprzez uczestnictwo w imprezach kulturalnych, 

obchodach rocznic itp. Dobrym przykładem tego typu działania jest udział Stowarzyszenia 

Dzieci i Młodzieży (harcerzy) w obchodach gminnych świąt narodowych np. 11 Listopada, 3 

Maja. 

 

6. Rozwój zasobów ludzkich w sektorze samorządowym (szkolenia, studia)  

 

Sprawność działania jednostek samorządu terytorialnego zależy w dużej mierze od 

potencjału kadrowego oraz struktury organizacyjnej urzędu. Nieustanne kształcenie i 

doskonalenie umiejętności pracowników zwiększa jakość świadczonych przez nich usług.  

Kształcenie pracowników jest inwestycją, która wpływa na podniesienie standardów pracy 

poprzez efektywne wykorzystanie potencjału pracowników. Podstawowym celem szkolenia 

jest pomoc jednostce w wykonywaniu jej zadań. A co za tym idzie profesjonalna obsługa 

interesantów, jak również wpływ na rozwój gminy. 

Zgodnie z 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 
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pracownicy samorządowi uczestniczą w różnych formach doskonalenia wiedzy i podnoszenia 

kwalifikacji oraz umiejętności. W 2019 roku pracownicy Urzędu Gminy Kuźnica skorzystali 

z 63 szkoleń, po uprzednim wyrażeniu chęci wzięcia w nich udziału. Były to szkolenia 

otwarte o ustalonej z góry dacie, miejscu oraz programie. Szkolenia takie sprzyjają wymianie 

doświadczeń wśród uczestników z różnych branż, wydziałów i organizacji. Ponadto, 

zorganizowano dwa szkolenia zamknięte o dopasowanej do potrzeb tematyce. Pierwsze z nich 

odbyło się dnia 23 marca 2019 r. pn. „Zapewnienie przestrzegania przepisów z zakresu 

ochrony danych osobowych przez pracowników przy realizacji zadań – bezpieczeństwo 

informacji w Urzędzie”. Zorganizowane zostało w nawiązaniu do Rozporządzeniem 

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 celu zaktualizowania wiedzy pracowników. Wzięło 

w nim udział 22 pracowników Urzędu Gminy, 19 pracowników jednostek organizacyjnych 

Gminy Kuźnica oraz 6 radnych Rady Gminy Kuźnica. Drugie natomiast szkolenie zamknięte 

odbyło się w dniu 29 czerwca 2019 r. pn. „Komunikacja interpersonalna między 

pracownikami i z klientem”. W szkoleniu uczestniczyło 18 pracowników Urzędu Gminy 

Kuźnica oraz 3 pracowników z jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy. Pracownicy 

zgłębiali wiedzę na temat prawidłowego komunikowania się z petentami, szczególnie z 

trudnymi klientami. Szkolenie miało formę warsztatów, dzięki czemu pracownicy nabyli, jak 

również udoskonalili swoje umiejętności. 

 Szkolenia zamknięte są to szkolenia dostosowywane, dopasowywane pod konkretną 

grupę uczestników i do konkretnej tematyki, którą dana grupa jest zainteresowana. 

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 dobre i bardzo dobre. Są zadowoleni z prowadzących oraz 

sposobu w jaki przekazują wiedzę. Koszt szkoleń odbytych w 2019 przez pracowników 

Urzędu Gminy Kuźnica wyniósł 22 615,90 zł.  

Rozwój jednostki samorządu terytorialnego, w dużym stopniu pozostaje 

determinowany kompetencjami jej członków, warunkuje rozwój regionu i w istotny sposób 

kształtuje poziom życia społeczności lokalnej7. 
 

                                                           
7 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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VIII. Podsumowanie 

 

Mam nadzieję, że  opracowany raport w przejrzysty sposób przekazuje najważniejsze 

informacje związane z funkcjonowaniem naszej Gminy - miejsca, które razem tworzymy, 

budujemy, rozwijamy i o które powinniśmy się troszczyć. To nasza mała Ojczyzna i nasze 

wspólne dobro. 

Rok 2019 był kolejnym, który przyniósł zmiany w naszej gminie.  

Aby spełnić oczekiwania mieszkańców, stawiamy czoła trudnemu wyzwaniu poprawy 

warunków życia poprzez realizację zadań związanych z zamieszkiwaniem, infrastrukturą, 

dbaniem o środowisko naturalne, pielęgnowaniem tradycji i kultury lokalnej, wypoczynkiem i 

rekreacją. Równolegle ze wzmacnianiem potencjału społecznego i gospodarczego gminy 

konieczne jest wykazanie dbałości o zasoby infrastruktury technicznej służącej zaspokajaniu 

podstawowych potrzeb mieszkańców.  

Działalność przedstawioną w niniejszym dokumencie należy rozpatrywać 

kompleksowo jako efekt działań zapoczątkowanych w latach poprzednich oraz początek i 

punkt wyjścia do  realizacji kolejnych. W roku 2019 pozyskano i wydatkowano znaczne 

środki na poprawę infrastruktury drogowej. 

Gmina nie tylko przeznaczyła dużą  pulę środków na asfaltowanie dróg gminnych i  

ich remont, ale także aplikowała o środki zewnętrzne. Poza tym angażuje się i partycypuje w 

kosztach  przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy, które nie są w jej zarządzie. Poza 

dużymi inwestycjami systematycznie prowadziła remonty nawierzchni dróg i chodników, 

sieci kanalizacyjnych i wodociągowych oraz oświetlenia. 

W 2019 r. wykonano kolejne zadania w ramach funduszu sołeckiego, co stanowi 

zachętę dla mieszkańców do włączania się w życie Gminy i tworzenia społeczeństwa 

obywatelskiego. Najwięcej funduszy sołeckich mieszkańcy przeznaczyli na poprawę dróg.  

W celu zapewnienia mieszkańcom oferty kulturalnej zorganizowano wiele wydarzeń 

skierowanych do różnorodnych grup odbiorców. Odbyły się m.in. Dożynki Gminne, 

uroczyste odsłonięcie Muralu niepodległościowego, festyny i pikniki rodzinne, zajęcia, 

warsztaty oraz półkolonie zorganizowane przez placówki kulturalne. 

Rozbudowa i poprawa stanu infrastruktury drogowej, realizacja projektów 

społecznych, zwiększanie bezpieczeństwa publicznego, inicjowanie działań na rzecz 

integrowania społeczności lokalnej i wzmacniania więzi społecznych  znacząco wpływa na 

poprawę standardu życia mieszkańców Gminy.  



Raport o stanie Gminy Kuźnica za 2019 rok 

Strona 91 z 93 

 

Dziękuję  mieszkańcom Gminy Kuźnica, a w szczególności radnym i sołtysom, za 

dobrą współpracę, zaangażowanie, wsparcie,  pomysły i wnioski, z których część została już 

zrealizowana, a kolejne oczekują na realizację w tegorocznym i przyszłych budżetach.  

Słowa podziękowania kieruję również mojemu zespołowi pracowników z Urzędu 

Gminy Kuźnicy, którzy z dużym zaangażowaniem i profesjonalizmem wykonują swoje 

obowiązki.  

Mając na względzie stały rozwój naszej Gminy oraz dalsze podnoszenie standardu 

życia mieszkańców, zachęcam do aktywnego uczestnictwa w życiu sołectw poprzez włącznie 

się do udziału w spotkaniach wiejskich, wydarzeniach kulturalnych i sportowych 

organizowanych przez Urząd Gminy, jednostki organizacyjne, czy organizacje pozarządowe  

działające na  terenie naszej gminy.  

 

                                                                                             Paweł Mikłasz  

                                                                                        Wójt Gminy Kuźnica  
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