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I WSTĘP 
   
 

 

Raport o stanie Gminy Kuźnica za 2020 rok 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 zawiera roczne sprawozdanie z realizacji inwestycji, programów, polityk, strategii, 

uchwał przyjętych przez Radę Gminy Kuźnica oraz informacje o stanie nieruchomości, 

gospodarki przestrzennej, oświaty, pomocy społecznej, aktywności mieszkańców a także 

innych działań podejmowanych na rzecz naszej gminy. Przyjęte przez Radę Gminy programy, 

strategie i plany, pomagają racjonalnie i efektywnie planować rozwój gminy, skutecznie 

pozyskiwać fundusze europejskie i równoważyć rozwój gospodarczy z ochroną środowiska 

naturalnego.  

Rok 2020 był ogromnym sprawdzianem w wielu dziedzinach życia. Zapamiętamy go 

jako trudny okres walki z pandemią koronawirusa. Pandemia zmieniła nasze życie i nasze 

przyzwyczajenia. Odwołanych zostało wiele zaplanowanych przedsięwzięć kulturalnych, 

sportowych, zamknięto szkoły i wprowadzono naukę zdalną. Pomimo licznych obostrzeń i 

ograniczeń spowodowanych pandemią COVID-19 w Gminie Kuźnica udało się  zrealizować 

zaplanowane inwestycje oraz pozyskać środki zewnętrzne na realizację kolejnych projektów.  

Dane do raportu zostały przygotowane przez kierowników i pracowników 

poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Kuźnica oraz jednostek 

organizacyjnych.   
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II INFORMACJE OGÓLNE 
    

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY ( W TYM DEMOGRAFIA)  

 

Gmina Kuźnica 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.  
 

Mapa 1. Położenie Gminy Kuźnica w powiecie sokólskim  

 

Źródło: Raport o stanie Gminy Kuźnica za 2019 rok. 
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Mapa 2. Granice administracyjne Gminy Kuźnica  

 

Źródło: Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Kuźnica. Załącznik do uchwały 

XIV/157/21 Rady Gminy Kuźnica z dnia 13 maja 2021 r.  

 

Jednostki organizacyjne na terenie Gminy: 

1) Biblioteka Publiczna Gminy Kuźnica, 

2) Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kuźnicy,  

3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźnicy,  

4) Przedszkole w Kuźnicy, 



Strona 8 z 96 
 

5) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźnicy, 

6) Szkoła Podstawowa w Kuźnicy. 

 

Przy Radzie Gminy w 2020 roku działały stałe komisje: 

 - 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. 

Stałe komisje są organami pomocniczymi Rady Gminy Kuźnica. Mają istotny wpływ na politykę 

Gminy i ostateczny kształt uchwał, gdyż na swych posiedzeniach prowadzą szczegółowe 

dyskusje w ich sprawie. 

Ze względu na strukturę użytkowania gruntów jedna z gałęzi rozwoju Gminy stanowi 

rolnictwo.  

Tabela 1. Liczba gospodarstw wg powierzchni w Gminie Kuźnica 

Zakres powierzchni [ha] Ilość gospodarstw [szt.] 

0-0,4999 758 

0,5-0,9999 266 

1,0-1,4999 208 

1,5-1,9999 127 

2,0-2,9999 198 

3,0-4,9999 265 

5,0-6,9999 185 

7,0-9,9999 179 

10,0-14,9999 142 

15,0-19,9999 63 

20,0-29,9999 34 

30,0-49,9999 9 

50,0-99,9999 1 

100,0 i powyżej 1 
Źródło: opracowanie Referat Finansowy UG Kuźnica 

Liczba stałych mieszkańców Gminy wynosi 3 993 osób wg stanu na dzień 31.12.2020r. (dane 

USC Kuźnica). W ostatnich latach odnotowano spadek liczby ludności Gminy Kuźnica. Na 

malejącą liczbę mieszkańców wpływ ma zarówno utrzymujący się ujemny przyrost naturalny 

jak i ruchy migracyjne ludności.  
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Wykres 1. Liczba ludności Gminy Kuźnica na przestrzeni lat 2018-2020 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych USC Kuźnica 

 

Wykres 2. Przyrost naturalny w Gminie Kuźnica  

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych USC Kuźnica  
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Tabela 2. Liczba ludności w poszczególnych sołectwach na dzień 31.12.2020 r.  

Lp. Miejscowość (wieś) Kolonia, osada, przysiółek 
Liczba 

mieszkańców 

1. Achrymowce - 63 

2. Białobłockie - 31 

3. Bilminy 
 

Palestyna (kolonia) 

74  

84 10 

4. Chreptowce 

 
63 

 
Chreptowce - kolonia 

Gładowszczyzna (osada) 

5. Cimanie - 57 

6. Czepiele 

 
 

83 
Kryski (przysiółek) 

Tołoczki Małe (kolonia) 

7. Czuprynowo 
 121 

 Ułeczki (kolonia) 

8. Długosielce - 47 

9. 
Klimówka 

Szymaki 

- 107 
173 

- 66 

10. Kowale - 149 

11. Kowale-Kolonia - 88 

12. Kruglany 

 89 

99 Kierkielewszczyzna (osada) 0 

Łosośna Mała (kolonia) 10 

13. Kuścińce - 68 

14. Kuźnica 
 1665 

1697 
Kowale II (domy 71-80, 82) 32 

15. Litwinki 

 42 

51 Adamowo (część wsi Litwinki) 0 

Pawłowicze (kolonia) 9 

16. Łosośna Wielka - 46 

17. Łowczyki - 29 

18. Mieleszkowce Pawłowickie - 54 

19. Mieleszkowce Zalesiańskie - 53 

20. Milenkowce 

 26 

46 Sterpejki (kolonia) 1 

Zajzdra (kolonia) 19 

21. Nowodziel 
 

217 
Szalciny (kolonia) 

22. Parczowce 
 78 

97 
Tołoczki Wielkie (kolonia) 19 

23. Popławce - 141 

24. Saczkowce - 97 

25. Starowlany - 117 

26. Tołcze - 33 
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27. Wojnowce 
 

51 
Auls (kolonia) 

28. Wołkusze - 103 

29. Wołyńce 
 

25 
Dubnica Kurpiowska (kolonia) 

30. Wyzgi 
 

10 
Kuścin (kolonia) 

 

Źródło: opracowanie USC Kuźnica 

Gminę Kuźnica wyróżnia duża zmienność zaludnienia z wyraźną koncentracją ludności w 

sołectwach Kuźnica, Nowodziel, Klimówka, Kowale, Popławce, Czuprynowo. 

W strukturze mieszkańow dostrzegalna jest niewielka przewaga kobiet nad mężczyznami. 

Struktura ludności wg wieku jest niekorzystna dla zmian demograficznych i potwierdza proces 

starzenia się społeczeństwa.  

Tabela 3. Struktura wiekowa mieszkańców Gminy Kuźnica  

Wiek Mężczyźni Kobiety Ogółem 

0-2 42 52 94 

3 15 16 31 

4-5 42 39 81 

6 18 23 41 

7 14 17 31 

8-12 106 106 212 

13-15 60 52 112 

16-17 41 35 76 

18 17 24 41 

19-65 1390 - 1390 

19-60 0 1054 1054 

>65 268 - 268 

>60 0 562 562 

ogółem 2013 1980 3993 

Źródło: opracowanie USC Kuźnica 

 

 

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

„Wzgórza Sokólskie”. Pomimo znacznego potencjału turystycznego (niski poziom 

uprzemysłowienia i mały wskaźnik zanieczyszczenia środowiska) ludność trudni się głównie 

rolnictwem i drobnymi usługami. 
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Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), według stanu 

na dzień 31 grudnia 2020 r. ilość zarejestrowanych podmiotów, których głównym miejscem 

prowadzenia działalności była Gmina Kuźnica obejmowała 124 pozycje, z czego status 

„aktywny” posiadało 85 podmiotów. W 2020 roku działalność rozpoczęło 19 przedsiębiorców, 

zakończyło 4. Pośród przedsiębiorstw, zróżnicowanych pod względem charakteru działalności 

dominowały następujące branże: 

Transport drogowy towarów, sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych 

sklepach oraz wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych. 

 

2. CHARAKTERYSTYKA POZYCJI I ROZWOJU GMINY W 2020 ROKU  

 

Uwarunkowania zewnętrzne rozwoju Gminy Kuźnica na poziomie krajowym i regionalnym 

związane są z polityką przestrzenną, społeczną i gospodarczą kraju. Są one w znacznym 

stopniu kształtowane przez położenie we wschodniej części województwa podlaskiego, w 

pasie przygranicznym. Czynnikiem warunkującym wysoki standard życia mieszkańców jest 

przede wszystkim dostępność do podstawowej infrastruktury technicznej. W Gminie Kuźnica 

pandemia koronawirusa nie zahamowała zaplanowanych i rozpoczętych inwestycji.  

Tabela 4. Wykaz środków zewnętrznych pozyskanych przez Gminę Kuźnica w 2020 roku  

Lp. Źródło pozyskania środków Tytuł zadania 
Kwota 

dofinansowania 
[zł] 

Termin 
realizacji 

1. 
Rządowy Fundusz Inwestycji 
Lokalnych 

dofinansowanie części 
wkładu własnego 
rozbudowy 
oczyszczalni ścieków i 
przepompowni w m. 
Kuźnica – inwestycji 
realizowanej przez 
gminę w ramach 
projektu pn. Poprawa 
zdolności do ochrony i 
promocji dziedzictwa 
naturalnego w Gminie 
Kuźnica i Rejonie 
Berezowskim poprzez 
wspólne inicjatywy na 
obszarze 
transgranicznym 

2 000 000,00 2021 

2. 
Rządowy Fundusz Inwestycji 
Lokalnych 

dotacja do przebudowy 
drogi powiatowej nr 
1266B Czuprynowo-
Klimówka na terenie 
Gminy Kuźnica w 
powiecie sokólskim  

908 612,00 2021 
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3. Fundusz Dróg Samorządowych 

Przebudowa drogi 
gminnej Nr 103662B w 
m. Wołkusze, gm. 
Kuźnica celem 
powiązania 
funkcjonalnego z drogą 
powiatową nr 1264B” 

471 085,80 2020 

4. 

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Podlaskiego na 
lata 2014-2020  
Oś Priorytetowa VIII. 
Infrastruktura dla usług 
użyteczności publicznej 
Działanie/Poddziałanie 8.6 
Inwestycje na rzecz rozwoju 
lokalnego 

Poprawa 

bezpieczeństwa oraz 

usprawnienie 

przestrzenno-

funkcjonalne centrum 

m. Kuźnica poprzez 

budowę oświetlenia 

ulicznego 

585 670,73 2021 

5. Fundusz Dróg Samorządowych 

„Przebudowa drogi 

gminnej Nr 103692B – 

ul. Wschodnia w m. 

Kuźnica”. 

98 172,95 2020 

6. Fundusz Dróg Samorządowych 

„Przebudowa drogi 

gminnej Nr 103691B – 

ul. Gajowa w m. 

Kuźnica” 

74 237,40 2020 

7. 

Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na latach 2014-2020 

zakup 13 laptopów z 

projektu grantowego 

pn. zdalna Szkoła – 

wsparcie 

Ogólnopolskiej Sieci 

Edukacyjnej w systemie 

kształcenia zdalnego 

44 999,89 2020 

8. 

Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na latach 2014-2020 

zakup 16 laptopów z 

projektu grantowego 

pn. zdalna Szkoła+ w 

ramach Ogólnopolskiej 

Sieci Edukacyjnej. 

55 000,00 2020 

9. 
Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej  

Usuwanie odpadów z 
folii rolniczych, siatki i 
sznurka do owijania 
balotów, opakowań po 
nawozach i typu Big 
Bag 

42 335,00 2020 

10. 

Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich CEL OGÓLNY 2: 
Rozwój turystyki, sportu i 
rekreacji z wykorzystaniem 
walorów przyrodniczych, 
historycznych i kulturowych 
CEL SZCZEGÓŁOWY 2.3: Rozwój 
infrastruktury turystycznej i 
rekreacyjnej 

Remont placu zabaw w 
miejscowości Kuźnica 

39 859,00 2021-2022 



Strona 14 z 96 
 

11. 

0,4% rezerwy części oświatowej 
subwencji ogólnej. 
Ministerstwo Edukacji 
Narodowej 

Dofinansowanie 
kosztów związanych z 
wypłatą odpraw dla 3 
zwalnianych 
nauczycieli w szkołach i 
placówkach 
oświatowych 

23 135,00 2020 

12. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Białymstoku 
Program priorytetowy 
„Ogólnopolski program 
finansowania usuwania 
wyrobów zawierających azbest” 

„Usuwanie wyrobów 
zawierających azbest z 
terenu Gminy Kuźnica” 

7 175,00 2020 

13. 
Podlaski Wojewódzki Szkolny 
Związek Sportowy w 
Białymstoku 

Projekt Powszechnej 

Nauki Pływania 

„Umiem Pływać” 

 

5 250,00 
2020 

 

14. MSWiA 
budowa wjazdu z 
kostki betonowej (OSP 
Saczkowce) 

9 000,00 

2020 15. MSWiA 

zakup i montaż 
Systemu Selektywnego 
Wywołania (OSP 
Starowlany)  

8 000,00 

16. MSWiA 
dwóch kompletów 
ubrań specjalnych SX-4 
gold (OSP Kuźnica) 

6 200,00 

PODSUMOWANIE 4 378 733,00 zł 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica 
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III 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. Realizowane są działania zmierzające do 

pozyskiwania jak największej ilości środków zewnętrznych pozwalających na realizację 

zamierzeń inwestycyjnych oraz finansowanie bieżących zadań własnych. 

Zaplanowane w 2020 roku dochody zostały zrealizowane w 107,62 %, co odpowiada kwocie 

21 974 795,91 zł. Dochody własne zrealizowano w wysokości 6 060 825,75 zł, stanowi to 

107,30 % planowanych dochodów. Największym źródłem dochodów własnych były: 

– udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszący 43,94 %  

łącznego wykonania dochodów własnych, co odpowiada kwocie 2 662 995,00 zł 

– podatek od nieruchomości wynoszący 24,13 % łącznego wykonania dochodów własnych, co 

odpowiada kwocie 1 462 638,15 zł.  

Tabela 5. Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł 

Rodzaj dochodów 
Plan po 

zmianach [zł] 
Wykonanie na  
31.12.2020 [zł] 

% 
wykona-
nia planu 

Struktura 
podstawowych 
grup dochodów 

w % 

Dochody własne, z tego: 

-wpływy z podatków i opłat, 

-udział w podatk. dochodowych 

-wpływy z majątku, 

-pozostałe dochody własne 

5 648 436,00 

2 691 700,00 

2 650 000,00 

40 000,00 

266 736,00 

6 060 825,75 

 2 854 008,20 

2 806 218,34 

39  003,92 

361 595,29 

107,30 

106,03 

105,90 

97,51 

135,56 

100,00 

47,09 

46,30 

0,64 

5,97 

Dotacje celowe, z tego: 

-na zadania własne, 

-na zadania zlecone, 

-rozwojowe, 

-fundusze celowe 

8 556 734,00 

863 129,00 

5 351 802,00 

1 383 681,00 

958 122,00 

9 699 731,16 

785 854,45 

5 200 095,69 

797 994,02 

2 915 787,00 

113,36 

91,05 

97,16 

 57,67 

304,32 

100,00 

8,10 

53,61 

8,23 

30,06 

Subwencje, z tego: 

-część oświatowa, 

-część wyrównawcza 

6 214 239,00 

2 891 420,00 

3 322 819,00 

6 214 239,00 

2 891 420,00 

3 322 819,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

46,53 

53,47 

Ogółem  20 419 409,00 21 974 795,91 107,62 X 

Źródło: opracowanie Referat Finansowy UG Kuźnica    
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Wykres 3. Struktura dochodów wykonanych w 2020 roku 

 

 

Źródło: opracowanie Referat Finansowy UG Kuźnica   

 

Na uwagę zasługuje zmiana trendu w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób 

fizycznych. W latach 2013-2019 był to stały dość znaczy i stabilny wzrost dochodów.  

Porównując dane od roku 2013 rok do roku 2019 dynamika ta wynosiła kolejno 14,20 %,  

14,60 %, 10,20%, 10,40%, 17,48 % i 13,39 %. W 2013 roku dochody z tytułu udziałów w PDOF 

wyniosły 1 252 884,00 zł, a w roku 2019 odpowiednio 2 657 802,00 zł. W roku 2020 udziały w 

PDOF wyniosły 2 662 995,00 zł, więc wzrost w stosunku do roku 2019 jest minimalny i wynosi 

0,20 %. Wyhamowanie trendu wzrostowego w dochodach z tytułu udziałów w podatku od  

osób fizycznych jest bardzo niepokojące w perspektywie uzyskiwania nadwyżek operacyjnych 

w następnych latach szczególnie gdy weźmie się pod uwagę na przykład wzrost wydatków 

bieżących na wynagrodzenia wynikający z sukcesywnego podnoszenia płacy minimalnej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotacje 44,14 %

Subwencje 28,28 % 

Dochody własne 
27,58 %
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Wykres 4. Dochody gminy w latach 2006-2020 

 

Źródło: opracowanie Referat Finansowy UG Kuźnica   
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Gmina Kuźnica w 2020 roku otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 

pierwsza transza w kwocie 908 612,00 zł została oparta o parytet określony na podstawie 

liczby mieszkańców i wydatków inwestycyjnych Gminy z lat poprzednich, druga w kwocie  

2 000 000,00 zł została przyznana na wniosek i będzie źródłem finansowania rozbudowy 

oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków realizowanej w ramach Programu o Współpracy 

Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. 

 

2. WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH/MAJĄTKOWYCH 

 

Wykonanie wydatków w 2020 roku wyniosło 21 045 796,51 złotych co stanowiło  

72,80 % przyjętego planu. Niepełne wykonanie wydatków inwestycyjnych wynika z faktu 

przeniesienia części inwestycji do realizacji w 2021 roku oraz mniejszych niż planowano 

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

wyniósł tylko 72,60% (w roku 2019 – 63,55%, 2018  – 77,07%, 2017 – 84,07%, 2016 – 86,07%, 

2015–75,65%, 2014 – 89,52%, 2013 – 90,54%, 2012 – 96,95%, 2011 – 89,11%). Zanotowano 

spadek udziału wydatków bieżących w strukturze wydatków w stosunku do 2018 roku pomimo 

wzrostu dotacji na cele bieżące oraz wydatków na wynagrodzenia i pochodne. Wzrost udziału 

wydatków bieżących w stosunku do roku 2019 wynika przede wszystkim z opóźnień w 

realizacji przebudowy oczyszczalni ścieków. Wskaźnik ten po odrzuceniu środków z programu 

500+ wyniósłby 83,93% w 2016 r., 81,09% w 2017 r., 73,64% w 2018 r., 58,40% w 2019 r., a w 

roku 2020 odpowiednio 67,26%. 

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w 84,54%. Ich niepełne wykonanie w pewnej 

części jest konsekwencją wprowadzonych obostrzeń w funkcjonowaniu gospodarki i życia 

codziennego ludności w związku z pandemią COVID-19. 

Tabela 6. Wykonanie wydatków w układzie wynikającym z uchwały budżetowej 

Wyszczególnienie Plan po zmianach [zł] Wykonanie na 

31.12. 2020 r. [zł] 
% wykonania planu 

Wydatki majątkowe 10 835 571,00 5 766 902,68 53,22 

Wydatki bieżące, z 

tego: 
18 072 325,00 15 278 893,83 84,54 

Wynagrodzenia 5 829 628,00 5 028 990,88 86,27 

Pochodne od 

wynagrodzeń 
1 128 368,00 806 691,62 71,49 

Dotacje  1 349 745,00 875 409,60 64,86 

Obsługa długu 130 000,00 65 710,02 50,55 

Pozostałe wydatki 9 634 584,00 8 502 091,71 88,25 

OGÓŁEM 28 907 896,00 21 045 796,51 72,80 

Źródło: opracowanie Referat Finansowy UG Kuźnica   
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Wykres 5. Wydatki w latach 2006-2020 
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Wykres 6. Wydatki inwestycyjne w latach 2006-2020  

  

 Źródło: opracowanie Referat Finansowy UG Kuźnica   
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roku oraz mniejszych niż planowano wydatków na realizację części zadań. Budżet Gminy 

Kuźnica na przestrzeni ostatnich kilku lat charakteryzuje się wysokim udziałem wydatków 

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

dobry. Rekordowy w tym zakresie był poprzedni rok budżetowy wydatki majątkowe w  

2020 roku były wyższe o ponad półtora miliona złotych 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 2020 wyniósł 27,40%. 

 

ZAKUPY INWESTYYCYJNE I DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE 2020 ROK 

 Wydatki związane z nabyciem na rzecz Gminy działek pod drogę publiczną oraz zakup 

samochodu dostawczego na potrzeby ZGKiM  – 17 027,70 zł (Rozdział 70005) 

 Zakup urządzenia wodociągowego  od mieszkańców – 320,00 zł (Rozdział 01010) 

 Dotacja celowa dla Powiatu Sokólskiego na „Opracowanie dokumentacji na 

przebudowę drogi powiatowej nr 1259B Zalesie-Achrymowce-Starowlany – Popławce” 

– 99 630,00 zł. 

 Zakup koparki na potrzeby ZGKiM – 60 000,00 zł (Rozdział 90095) 

 Zakup przyczepy na potrzeby ZGKiM – 11 520,00 zł (Rozdział 90095) 

 Zakup ubijaka stopowego na potrzeby ZGKiM – 10 100,00 zł (Rozdział 90095) 

 Zakup wagi samochodowej na potrzeby ZGKiM – 18 711,01 zł (Rozdział 90095) 

 Zakup wiertnicy poziomej na potrzeby ZGKiM – 16 974,00 zł (Rozdział 90095) 

 

Tabela 7. Wydatki na zadania inwestycyjne  

Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja 
Plan po 

zmianach  
[zł] 

Wykonanie na 
31. 12. 2020 r. 

[zł] 

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4 528 421,00  851 205,31 

 BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. KUŹNICA (UL. 
KOŚCIUSZKI) 

125 000,00 124 902,18 

BUDOWA PRZEPOMPOWNI WODY W MIEJSCOWOŚCI 
CZUPRYNOWO 

62 000,00 0,00 

DOKUMENTACJA TECHNICZNA BUDOWY ORAZ BUDOWA 
ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W CELU POŁĄCZENIA 
CZĘŚCI SIECI ZASILANEJ Z HYDROFORNI W KUŚCIŃCACH Z 
CZĘŚCIĄ ZASILANĄ Z WODOCIĄGU GMINY SOKÓŁKA 

25 000,00 0,00 

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁCE 940/2 I 
PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁCE 842/21 W KUŹNICY 

4 316 421,00 726 303,13 

  

 60016 Drogi publiczne gminne 1 521 937,00 1 504 245,90 

  

  

  

  

BUDOWA ZJAZDÓW Z DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI 

MIELESZKOWCE PAWŁOWICKIE 10 792,00 10 774,80 

DOKUMENTACJA TECHNICZNA – PRZEBUDOWA DROGI 

GMINNEJ UL. POLNA W  M. KUŹNICA 68 000,00 67 846,80 

DOCKUMENTACJA TECHNICZNA ORAZ BUDOWA ODCINKA UL. 

PODLIPSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KUŹNICA 
12 000,00 0,00 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103662B W M. WOŁKUSZE 

GMINA KUŹNICA 976 0000,00 975 956,71 
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 1036673B W M. KUŹNICA – 

UL. TOPOLOWA GMINA KUŹNICA 
12 645,00 12 644,77 

 

 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103691B – UL. GAJOWA W M. 

KUŹNICA 156 000,00 153 278,73 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103692B – UL. WSCHODNIA 

W M. KUŹNICA 276 000,00 273 278,75 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103697 B W M. KUŹNICA – 

UL.SOKÓLSKA 
10 500,00 10 465,34 

 

 

  

 80101 Szkoła podstawowa 3 321 127,00 3 152 085,09 

  

MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU SZKOLNEGO W 

GMINIE KUŹNICA 3 291 127,00 3 152 085,09 

WYKONANIE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO NA BUDYNKU 

SZKOŁY W M. KUŹNICA 
30 000,00 0,00 

 

 

  

80104 Przedszkola 30 000,00 10 400,00 

 
DOKUMENTACJA TECHNICZNA ADAPTACJI CZĘŚCI BUDYNKU 

SZKOŁY NA PPOTRZEBY PRZEDSZKOLA 30 000,00 10 400,00 

 

 

  

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 704 227,00 0,00 

 
DOKUMENTACJA TECHNICZNA BUDOWY OŚWIETLENIA 

ULICZNEGO W M KUŹNICA 15 000,00 0,00 

 

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA ORAZ USPRAWNIENIE 

PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNE CENTRUM M. KUŹNICA 

POPRZEZ BUDOWĘ OŚWIETLENIA ULICZNEGO 
689 227,00 0,00 

 
 

 

90095 Pozostała działalność 15 495,00 14 683,67 

 BUDOWA ALTANY WIEJSKIEJ WE WSI KLIMÓWKA 15 495,00 14 683,67 

RAZEM 10 121 207,00 5 532 619,97 

Źródło: opracowanie Referat Finansowy UG Kuźnica   
 

W 2020 roku realizowano przede wszystkim trzy duże inwestycje.  

Rozpoczęcie realizacji rozbudowy oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków oraz 

przekazanie pierwszej zaliczki na finansowanie przedsięwzięcia w ramach Programu 

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

zmiany w budżecie przedsięwzięcia i wprowadzenie nowego partnera projektu opóźniły się 

znacznie w stosunku do pierwotnego planu. Zmiany powyższe wymagały zgody i desygnacji 

Komisji Europejskiej oraz władz Białorusi, dlatego wykonawca robót budowlanych wszedł na 

plac budowy z końcem III kwartału 2020 roku. Śnieżna zima nie pozwoliła na przyśpieszenie w 

realizacji harmonogramu prac. Wydatki poniesione w 2020 roku na komponent inwestycyjny 

wyniosły 726 303,13 zł wraz z podatkiem VAT.  

Modernizacja energetyczna budynku szkolnego w Gminie Kuźnica została w znacznej części 

zrealizowana. Wydatki poniesione w 2020 r. na wykonanie powyższego zadania wieloletniego 
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wyniosły 3 152 085,09 zł, do opłacenia w 2021 roku pozostało  1 116 905,00 zł. Zadanie zostało 

rozszerzone o dodatkowe instalacje fotowoltaiczne mające na celu obniżenie kosztów 

eksploatacji pomp ciepła.  

Przebudowę drogi gminnej nr 103662B w Wołkuszach za kwotę 975 956,71 zł udało się 

zrealizować dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych. Z tych samych środków 

dofinansowano przebudowę ulic Gajowej i Wschodniej w Kuźnicy. 

Tabela 8. Wynik budżetu 2020 

Wyszczególnienie Plan po zmianach 

[zł] 

Wykonanie na 

31.12.2020 r. 

 [zł] 

% wykonania 
planu 

Dochody ogółem 20 419 409,00 21 974 795,91 107,62 

Wydatki ogółem 28 907 896,00 21 045 796,51 72,80 

Deficyt/Nadwyżka /- + / - 8 488 487,00 928 999,40 X 

Źródło: opracowanie Referat Finansowy UG Kuźnica   

 

Budżet roku 2020 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 928 999,40 zł. Jest to 

różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami.  

3. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA  

 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kuźnica na lata 2020-2032 została przyjęta przez Radę 

Gminy Uchwałą nr VIII/70/20 w dniu 30 grudnia 2019 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, 

- 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 2019 roku dokumencie wielkość zobowiązań Gminy Kuźnica na lata 

2020-2032 oraz kwot zaplanowanych do spłaty nie powodują przekroczenia dopuszczalnego 

poziomu indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań wyznaczonego przez dyspozycję art. 



Strona 24 z 96 
 

243 ustawy o finansach publicznych. W roku 2020 wskaźnik ten miał wynosić 4,13% przy 

dopuszczalnym pułapie określonym w wysokości 14,03%. W roku 2021 wartości te miały 

wynieść odpowiednio 4,62% i 10,42%. Od roku 2022 margines stanowiący różnicę pomiędzy 

przewidywanymi wartościami wskaźnika a jego maksymalnym pułapem będzie wahał się  od 

4,47% do 9,27%. Można więc stwierdzić, iż indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań 

kształtuje się w Gminie na dość bezpiecznych poziomach, na co mają również wpływ 

prognozowane nadwyżki operacyjne, które w okresie objętym WPF średniorocznie wyniosą 

ok. 1 300 000,00 zł. Zmiany dokonywane w WPF w ciągu roku 2020 nie zmieniły w sposób 

znaczący wskaźników spłaty zobowiązań wykazanych w pierwotnym tekście uchwały.       

W 2020 roku w pierwotnym WPF założono realizację jednego przedsięwzięcia: rozbudowy 

oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków w ramach Programu o Współpracy 

Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Zadanie to będzie zakończone w 2021 

roku.  

W maju 2020 roku dokonano zmiany w WPF, zgodnie z którą do wykazu przedsięwzięć 

realizowanych od 2020 roku dodano modernizację energetyczną budynku szkolnego w Gminie 

Kuźnica. Zadanie to zostało w znacznej części zrealizowane w roku budżetowym, w 2021 roku 

inwestycja zostanie zakończona.   

Pozostałe przedsięwzięcia zaplanowano w związku z opracowanym Programem Rewitalizacji 

Gminy Kuźnica na lata 2016-2026. Realizacja tych zamierzeń inwestycyjnych będzie zależna od 

możliwości pozyskania odpowiednio wysokich zewnętrznych źródeł dofinansowania 

inwestycji.  

4. REALIZACJA BUDŻETU FUNDUSZU SOŁECKIEGO 

 

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

na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kuźnica funduszu sołeckiego. W kolejnych latach fundusz 

sołecki był wyodrębniany w budżecie i realizowany. Zgodnie z  ustawą o funduszu sołeckim 

gminom przysługuje zwrot z budżetu państwa części wydatków zrealizowanych w ramach 

funduszu sołeckiego. Zgodnie z art. 3 ust. 8 powołanej wyżej ustawy gminom przysługuje zwrot 

w wysokości 40, 30 lub 20% zrealizowanych wydatków. Wysokość zwrotu ustalana jest w 

oparciu o wysokości wskaźnika określonego w ustawie dla poszczególnych gmin do wielkości 

wskaźnika bazowego. Omawiany wskaźnik jest obliczany jako iloraz liczby mieszkańców do 

dochodów bieżących gminy. Gminie Kuźnica ze względu na stosunkowo niskie dochody 

budżetowe przysługuje najwyższy poziom zwrotu. Niestety w ustawie o funduszu sołeckim jest 

określony mechanizm korygujący, który pozwala ministrowi właściwemu do spraw 

administracji publicznej na obniżenie określonego w ustawie wskaźnika wysokości zwrotu 

wykonanych wydatków w ramach funduszu. Przysługujący zwrot dla gmin o najniższym 

wskaźniku  min. dla gminy Kuźnica za rok 2015 wynosił 40,00 % a za rok 2020 już tylko 25,351%. 

Pomimo dużego wzrostu wydatków realizowanych w ramach funduszu (ok. 136 tys. zł od 2015 

roku)  zwrot przysługujący z budżetu państwa za 2020 rok zwiększył się w stosunku do roku 
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2015 o niewiele ponad tysiąc złotych, a zmniejszył się w stosunku do lat 2016-2018. Poniższa 

tabela przedstawia najważniejsze dane dotyczące wykorzystania funduszu sołeckiego w latach 

2015-2020. 

Tabela 9. Wykorzystanie funduszu sołeckiego w latach 2015-2020 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Kwota 
wyodrębnionego 

w budżecie 
funduszu 

sołeckiego w zł 

238 790,15 260 998,45 279 250,39 323 505,41 338 763,86 384 738,96 

Kwota 
wydatków 

wykonanych w 
ramach 

funduszu w zł 

226 831,89 260 232,43 279 099,56 323 392,05 338 721,41 362 146,06 

Wysokość 
zwrotu 

40 % 35,654 % 34,954 % 28,567 % 26,204 % 25,351 % 

Kwota należnej 
dotacji w tytułu 

zwrotu 
wydatków 

90 732,76 92 783,27 97 556,46 92 383,41 88 758,56 91 807,65 

Źródło: opracowanie Referat Finansowy UG Kuźnica 

 

Omawiając powyższe dane należy zwrócić uwagę na bardzo wysoki wskaźnik wykorzystania 

środków w ramach funduszu sołeckiego (94,99% – 2015 r., 99,71% – 2016 r., 99,95 % –  2017r.,  

99,96% –2018 r., 99,99% - 2019 r. i odpowiednio w roku 2020 – 94,13%). Tak wysoki poziom 

realizacji funduszu sołeckiego wymaga dużego zaangażowania społeczności lokalnej – 

poszczególnych sołectw oraz pracowników Urzędu Gminy odpowiedzialnych za realizację 

powyższego zadania. Wskaźnik powyższy jest nieznacznie niższy w 2020 roku niż w latach 

poprzednich w wyniku zmiany sposobu realizacji części zadań. Remont dróg został zlecony do 

realizacji podmiotom zewnętrznym, poprzednio realizował te zadania zakład budżetowy.   

Zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw w sprawie przyznania środków z funduszu 

sołeckiego na rok 2020 zrealizowano wydatki w poniższych działach klasyfikacji budżetowej.  

Tabela 10. Wydatkowanie środków z funduszu sołeckiego 

Dział klasyfikacji 
budżetowej 

Wydatkowana 
kwota 

Opis zrealizowanych zadań 

600 – Transport i 
łączność 

282 612,28 zł 

Zakup gablot ogłoszeniowych, tabliczek kierunkowych i 
wiat przystankowych, remonty i równanie dróg, 
odnowienie znaków granicznych, budowa i rozbudowa 
dróg    

700 – Gospodarka 
mieszkaniowa 

43 556,51 zł 
Remonty budynków na potrzeby sołectw Nowodziel, 
Starowlany i Czuprynowo 

900 –  Gospodarka 
komunalna i ochrona 

środowiska 
35 977,27 zł 

Zakup wiat przystankowych, budowa wiaty biesiadnej na 
potrzeby sołectwa Klimówka oraz remont wiaty w m. 
Kowale   

 362 146,06 zł  

Źródło: opracowanie Referat Finansowy UG Kuźnica   
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Środki w ramach funduszy sołeckich w przeważającej części nie tylko w roku 2020 są 

wykorzystywane na remonty i budowę dróg lokalnych wynika to z olbrzymich potrzeb w tej 

dziedzinie w naszej Gminie.  

 

 

IV INFORMACJA O STANIE REALIZACJI 
POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 

   

 

1. STRATEGIA ROZWOJU GMINY   

 

a) krótkie omówienie – priorytety  

Strategia Rozwoju Gminy Kuźnica na lata 2015-2020 została przyjęta uchwałą Nr VIII/50/15 

Rady Gminy Kuźnica z dnia 29 września 2015 r. Strategię Rozwoju Gminy należy postrzegać 

jako długofalowy proces wytyczania i osiągania celów wspólnoty samorządowej. Określa ona 

generalny kierunek, aspiracje i priorytety rozwoju społeczno-gospodarczego jednostki oraz 

przedstawia metody i narzędzia wdrożeniowe.  

b) realizowane zadania w roku 2020  

Tabela 11. Stan realizacji Strategii Rozwoju Gminy Kuźnica na lata 2015-2020 w 2020 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 

„Przebudowa drogi gminnej Nr 103662B w m. Wołkusze, 
gm. Kuźnica celem powiązania funkcjonalnego z drogą 
powiatową nr 1264B” 

„Przebudowa drogi gminnej Nr 103662B w m. Wołkusze, 
gm. Kuźnica celem powiązania funkcjonalnego z drogą 
powiatową nr 1264B” 

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

„Przebudowa drogi gminnej Nr 103691B – ul. Gajowa w 
m. Kuźnica” 
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Przygotowanie dokumentacji technicznej ul. Polna ( w tym 
f. sołecki w wysokości 41 992,90 zł) 

2. 

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) 

dofinansowanie części wkładu własnego rozbudowy 
oczyszczalni ścieków i przepompowni w m. Kuźnica – 
inwestycji realizowanej przez gminę w ramach projektu 
pn. Poprawa zdolności do ochrony i promocji dziedzictwa 
naturalnego w Gminie Kuźnica i Rejonie Berezowskim 
poprzez wspólne inicjatywy na obszarze transgranicznym  

3. 
kształtowanie 

przestrzeni 
publicznej 

w trakcie 
realizacji  

Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie 
przestrzenno-funkcjonalne centrum m. Kuźnica poprzez 
budowę oświetlenia ulicznego 

zrealizowane 
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Kuźnica 

4.  rozbudowa OSP  zrealizowane 

1) budowa wjazdu z kostki betonowej (OSP Saczkowce),2) 
zakup i montaż Systemu Selektywnego Wywołania (OSP 
Starowlany), 3) dwóch kompletów ubrań specjalnych SX-
4 gold (OSP Kuźnica  

5. 

podniesienie jakości 
oferty edukacyjnej 

w placówkach 
oświatowych 

zrealizowane 

zakup 16 laptopów z projektu grantowego pn. zdalna 
Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. 

zakup 13 laptopów z projektu grantowego pn. zdalna 
Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w 
systemie kształcenia zdalnego 

projekt powszechnej nauki pływania "Umiem pływać"  

6. 
remont świetlic 

wiejskich 
zrealizowane kolejny etap remontu świetlicy wiejskiej sołectwa 

Nowodziel w tym f. solecki (17 679,01 zł) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica   

 

2. STUDIUM UWARUNKUWAŃ 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 2020 r. 

Dokument określający ocenę aktualności Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Kuźnica został sporządzony w 2020 r. 
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3. MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

 

Na terenie Gminy Kuźnica obowiązują następujące Miejscowe Plany Zagospodarowania 

Przestrzennego: 

1) 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,  

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

miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kuźnica,  

3) 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, 

4) 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, 

5) 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, 

6) 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, 

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

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów produkcyjno-składowych 

w obrębie wsi Czuprynowo, gmina Kuźnica. 

Gminę Kuźnica pokrywają Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego na 

powierzchni 3 778,1 ha, co stanowi 28,32 % porycia Gminy. Jednak trzeba podkreślić, że 

zdecydowaną większość stanowi plan ustalający granice kompleksów leśnych (uchwała Nr 

XXXIX/192/97 Rady Gminy w Kuźnicy z dnia 22 grudnia 1997 r.). Bez tego planu łączne pokrycie 

planami całej Gminy to niecały 1 % (125,7 ha). 

 

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; 
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 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 2020 r. w ramach realizacji planowanych projektów rewitalizacyjnych ujętych w 

Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Kuźnica na lata 2016-2026 Gmina Kuźnica otrzymała 

dofinansowanie na realizację inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie 

przestrzenno-funkcjonalne centrum m. Kuźnica poprzez budowę oświetlenia ulicznego” w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

w wysokości 585 670,73 zł (co stanowi 84% dofinansowania całości projektu). Przedmiotem 

inwestycji jest rewitalizacja centrum m. Kuźnica polegająca na budowie linii kablowej oraz 

słupów oświetleniowych na ulicach tj.: Sokólska, Grodzieńska, Graniczna, pl. 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 m. Kuźnica poprzez budowę oświetlenia 

ulicznego. Projekt zostanie zrealizowany w 2021 r. 

 

5. PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY  

 

Wieloletni Program Gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kuźnica na lata 2017 – 

2022 został przyjęty uchwałą Nr XXVIII/179/17 Rady Gminy Kuźnica z dnia 27 listopada  

2017 r. 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 2020 r. poz. 611 ze zm.). Głównym celem Programu jest określenie 

podstawowych założeń i wytycznych działania Gminy Kuźnica, zabezpieczających racjonalne 

gospodarowanie posiadanym zasobem mieszkaniowym. 

 Gmina Kuźnica jest właścicielem 23 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 Kuźnica w 

swoim zasobie nie posiada lokali socjalnych.  
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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 12. 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 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).  

6. PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH   

 

a) krótka informacja o zasobie nieruchomości 

 

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

nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) do gminnego zasobu 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, o której mowa w art. 12 ww. 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. 

Na dzień 31.12.2020 r. skład gminnego zasobu nieruchomości przedstawia się 

następująco: 

Tabela 13. Skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kuźnica (stan na dzień 31.12.2020 r.) 

Lp. Rodzaj użytki Powierzchnia [ha] 

1. DROGI 292,18 

2. LASY 9,70 

3. GRUNTY ORNE 53,27 
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4. ŁĄKI TRWAŁE 7,40 

5. ROWY 0,20 

6. INNE ZABUDOWANE 11,43 

7. 
PASTWISKA TRWAŁE 10,62 

8. UŻYTKI KOPALNE 7,61 

9. GRUNTY POD WODAMI 3,18 

10. NIEUŻYTKI 4,57 

11. TERENY RÓŻNE 6,14 

12. GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE 0,98 

13. TERENY REKREACYJNE 4,72 

SUMA: 412,00  
Źródło: opracowanie 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 2020 Gmina zbyła prawo własności do 5 

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 2020 r. Gmina nie nabyła prawa własności do żadnych nieruchomości. 
 

Tabela 14. Dochody z obrotu mieniem komunalnym 

Lp. Wyszczególnienie planowanych dochodów Wartość  [zł] 

1. Wpływy z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich 1 957,03 
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2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 53 640,07 

3. Wpływy z użytkowania wieczystego 2 660,98 

4. Wpływ z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i 
służebności 

39 485,84 

5. Dochody ze sprzedaży mienia 39 003,92 

6. Wynajem pomieszczeń szkolnych 25 453,89 

Razem 162 201,73  

Źródło: opracowanie Referat Finansowy UG Kuźnica 

 

7. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ    

 

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

(efektywność energetyczna) 

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kuźnica 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 

(termomodernizacja obiektów), 

6. Promocja i wdrażanie idei budownictwa energooszczędnego, 

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

energooszczędne), 

8. Promocja zrównoważonego transportu - z uwzględnieniem transportu publicznego, 

indywidualnego i rowerowego oraz poprawa stanu nawierzchni dróg, 

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

lokalną gospodarkę ekoenergetyczną oraz jakość powietrza.  
 

W 2020 r. w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zostały zrealizowane zadania  tj.: 

 Zainstalowanie baterii słonecznych na obiektach Zespołu Szkół w Kuźnicy. Koszt inwestycji 

wynosił 67 883,00 zł, który został sfinansowany ze środków własnych oraz środków z 
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Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi 

Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3. Efektywność energetyczna w 

sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej.  

 Modernizacja oświetlenia pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Kuźnicy. Koszt 

inwestycji wynosił 386 220,00 zł, który został sfinansowany ze środków własnych oraz 

środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-

2020, Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3. Efektywność 

energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej. 

 

W 2020 r. zostały rozpoczęte następujące zadania uwzględnione w Planie Gospodarki 

Niskoemisyjnej tj.: 

 Modernizacja kotłowni Zespołu Szkół w Kuźnicy. Koszt inwestycji całego zadania będzie 

wynosił 2 152 500,00 zł, który zostanie sfinansowany ze środków własnych oraz środków 

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi 

Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3. Efektywność energetyczna w 

sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej. 

 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kuźnicy. Koszt inwestycji całego zadania 

będzie wynosił 1 585 470,00 zł, który zostanie sfinansowany ze środków własnych oraz 

środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-

2020, Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3. Efektywność 

energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej. 

 

W ramach zadania dotyczącego budowy i/lub modernizacji dróg gminnych w 2020 r. 

została wykonana: 

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

wynosił 270 000,01 zł, który został sfinansowany ze środków własnych i ze środków 

Funduszu Dróg Samorządowych. 

 Przebudowa drogi gminnej Nr 103691B – ul. Gajowa w m. Kuźnica. Koszt inwestycji 

wynosił 150 000,00 zł, który został sfinansowany ze środków własnych i ze środków 

Funduszu Dróg Samorządowych. 

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

funkcjonalnego z drogą powiatową nr 1264B. Koszt inwestycji wynosił 971 937,61 zł, który 

został sfinansowany ze środków własnych i ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. 

W 2020 r. zostało zorganizowane spotkanie dla mieszkańców Gminy Kuźnica dotyczące 

odnawialnych źródeł energii.  

 

W 2020 r. Gmina Kuźnica otrzymała dofinansowanie na realizację inwestycji pn. 

„Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie przestrzenno-funkcjonalne centrum m. Kuźnica 

poprzez budowę oświetlenia ulicznego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w wysokości 585 670,73 zł (co stanowi 84% 

dofinansowania całości projektu). Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacja centrum 
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miejscowości Kuźnica polegająca na budowie linii kablowej oraz słupów oświetleniowych na 

ulicach tj.: Sokólska, Grodzieńska, Graniczna, pl. 1000-lecia Państwa Polskiego. W ramach 

inwestycji zostaną zastosowane oprawy LED o wysokiej klasie energetycznej na aluminiowych 

słupach oświetleniowych. Realizacja projektu odbędzie się w 2021 r. 

 

Gmina Kuźnica w 2020 r. złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa 

instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie gminy Kuźnica 2” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi 

Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych 

źródłach energii. Wnioskowano o kwotę 1 497 105,00 zł, a koszt całego zadania oszacowano 

na 2 030 580,00 zł. Przedmiotem projektu jest instalacja zestawów kolektorów słonecznych 

oraz ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych. W ramach projektu planowane jest 

założenie instalacji 13 zestawów kolektorów słonecznych do przygotowania wody ciepłej 

użytkowej oraz 60 instalacji fotowoltaicznych.  Projekt przyczyni się do redukcji emisji gazów 

cieplarnianych pochodzących z niskiej i wysokiej emisji oraz do rozwoju postaw 

proekologicznych wśród mieszkańców Gminy, a także pozwoli na korzystanie z energii 

odnawialnej słonecznej przyczyniając się tym samym do oszczędzania energii wytwarzanej w 

źródłach konwencjonalnych.  

 

8. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA   

 

a) krótkie omówienie 
 

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

2025 r.” podjęty uchwałą nr XXXIV/240/18 Rady Gminy Kuźnica z dnia 27 września 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 
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gospodarowanie zasobami środowiska z uwzględnieniem konieczności jego ochrony. Stan 

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

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

Struktura opracowania obejmuje omówienie kierunków ochrony środowiska w Gminie 

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

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

promieniowaniem elektromagnetycznym, ochrony przyrody, edukacji ekologicznej. W 

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

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

obowiązujących przepisów prawnych, polega na sformułowaniu celów nadrzędnych oraz 

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

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

 

b) wnioski z ostatniego raportu realizacji 
 

W ramach realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kuźnica na lata 2018-2021 z 

perspektywą do 2025 r.” w 2020 r. zostały wykonane zadania z następujących obszarów 

interwencji: 
 

1) ochrona klimatu i jakość powietrza: 

 Zadanie: Modernizacja oświetlenia pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Kuźnicy.  

 Zadanie: Instalacja baterii słonecznych na obiektach Zespołu Szkół w Kuźnicy. 

 Zadanie: Modernizacja kotłowni Zespołu Szkół w Kuźnicy – zadanie zostało 

rozpoczęte w 2020 r. i jest kontynuowane. 

 Zadanie: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kuźnicy – zadanie zostało 

rozpoczęte w 2020 r. i jest kontynuowane. 

 

2) zagrożenie hałasem: 

 Zadanie: Budowa zjazdów z drogi gminnej w miejscowości Mieleszkowce 

Pawłowickie. 

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

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

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

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

powiązania funkcjonalnego z drogą powiatową nr 1264B. 

 

3) gospodarka wodnościekowa : 

 Zadanie: Budowa oraz modernizacja sieci wodociągowej  

- Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach o nr geod. 947, 857, 965, 

obręb Kuźnica, gm. Kuźnica. 

 Zadanie: Budowa oraz modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kuźnica  

http://m.in/
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- Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach zadania pn.: Przebudowa drogi 

gminnej Nr 103692B – ul. Wschodnia w m. Kuźnica. 

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

na działce 842/21 w Kuźnicy – w 2020 r. zadanie zostało rozpoczęte i będzie 

kontynuowane w 2021 r. Realizowane jest zgodnie z projektem pn. „Poprawa 

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

Berezowskim poprzez wspólne inicjatywy w obszarze transgranicznym”, na który 

Gmina Kuźnica wraz z partnerami z Białorusi w ramach Programu Współpracy 

Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 otrzymali dofinansowanie.  

 

 Zadanie: Organizacja imprez o charakterze  edukacyjnym, ulotki, broszury, kampanie  

informacyjne, wycieczki – w 2020 r. w ramach zadania został przygotowany stojak roll-

up promujący projekt pn. „Poprawa zdolności do ochrony i promocji dziedzictwa 

naturalnego w Gminie Kuźnica i Rejonie Berezowskim poprzez wspólne inicjatywy w 

obszarze transgranicznym”, logo projektu oraz kampanii, 2 szt. tablic informacyjnych. 

Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.  

 

4) gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów:  

 Zadanie: Usuwanie wyrobów zawierających azbest - w ramach zadania zostało 

odebranych i unieszkodliwionych 24,000 Mg wyrobów zawierających azbest od 

mieszkańców Gminy Kuźnica. 

 Zadanie: Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest - w ramach 

zadania została zaktualizowana Baza Azbestowa na podstawie złożonych 

wniosków. 

 Zadanie: Działalność edukacyjna w zakresie selektywnej zbiórki odpadów i 

właściwego zagospodarowywania odpadów – w ramach zadania podczas odbioru 

odpadów komunalnych przeprowadzono akcję rozdawania ulotek o tematyce 

prawidłowego zbierania odpadów komunalnych. Materiały edukacyjne rozdawane 

były również w Urzędzie Gminy Kuźnica oraz rozwieszone na tablicach 

informacyjnych w każdym sołectwie Gminy Kuźnica. 
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9. PROGRAM OCHRONY ZWIERZĄT   

 

a) krótkie omówienie 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Kuźnica w 2020 roku miał na celu zapobieganie bezdomności zwierząt z 

terenu Gminy oraz opiekę nad zwierzętami bezdomnymi. 

Do zadań priorytetowych Programu należały w szczególności: 

1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy; 

2) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację albo kastrację zwierząt 

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

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

4) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

5) odławianie bezdomnych zwierząt; 

6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt; 

7) edukacja mieszkańców Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami; 

8) usypianie ślepych miotów. 

 

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy 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.  

 

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. 

 

Poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kuźnica prowadzone 

były przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Radysach na podstawie zawartej 

umowy. Dodatkowo informacja o możliwości adopcji zwierząt odłowionych na terenie Gminy 

była zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Kuźnica. W zakres umowy z ww. 

Schroniskiem wchodziła również usługa usypiania ślepych miotów oraz ograniczenie populacji 

bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację albo kastrację.  

 

Na terenie Gminy Kuźnica nie zaobserwowano występowania miejsc, w których 

występują koty wolnożyjące.  
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W celu edukacji mieszkańców Gminy w zakresie ochrony zwierząt promowano adopcję 

bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu Gminy Kuźnica poprzez umieszczenie informacji 

na stronie internetowej Urzędu Gminy Kuźnica oraz na tablicach sołeckich. Dodatkowo zostały 

udostępnione informacje na temat postępowania z bezdomnymi zwierzętami.  

 

b) stan realizacji 
 

Gmina Kuźnica w 2020 r. w ramach realizacji Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuźnica zapewniła 

miejsca bezdomnym zwierzętom w Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Radysach 

13, 12-230 Biała Piska.  

W 2020 r. na koszt Gminy Kuźnica zapewniono opiekę bezdomnym psom odłowionym z 

terenu Gminy Kuźnica tj.: 

Tabela 15. Koszty zapewnienia opieki bezdomnym psom odłowionym z terenu Gminy 

 
Lp.  

Liczba psów w 
Schronisku w 
2020 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. 20 01.01.2020 r. - 19.01.2020 r. 1 900,00 

2. 19 20.01.2020 r. - 11.02.2020 r. 2 185,00 

3. 18 12.02.2020 r. - 26.02.2020 r.  1 350,00 

4. 17 27.02.2020 r. - 11.03.2020 r.  1 190,00 

5. 19 12.03.2020 r. - 12.03.2020 r.  95,00 

6. 18 13.03.2020 r. - 13.04.2020 r.  2 880,00 

7. 17 14.04.2020 r. - 16.04.2020 r.  255,00 

8. 16  17.04.2020 r. - 17.04.2020 r.  80,00 

9. 15 18.04.2020 r. - 26.04.2020 r. 675,00 

10. 14 27.04.2020 r. - 18.05.2020 r.  1 540,00 

11. 13 19.05.2020 r. - 20.05.2020 r.  130,00 

12. 12  21.05.2020 r. - 31.05.2020 r.  660,00 

Kwota utrzymania odłowionych psów z terenu  
Gminy Kuźnica w Schronisku w 2020 r.  

12 940,00 

Źródło: opracowanie na podstawie danych UG Kuźnica 

 

W 2020 r. zostało adoptowanych 10 szt. psów odłowionych z terenu gm. Kuźnica, które 

znajdowały się w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach.  

Na terenie Gminy Kuźnica w 2020 r. odłowiono 2 szt. psów. Koszt odłowu w 2020 r. 

wyniósł 2 189,40 zł. 

Koszt zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt wynosił 13 136,40 zł.  
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Koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt w 2020 r. 

wyniósł 28 265,80 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 jest dokumentem opracowanym w 

celu kształtowania lokalnej polityki społecznej, poprzez wyznaczenie głównych celów i zadań 

do realizacji, ukierunkowanych na poprawę życia mieszkańców. 

W 2020 r. realizatorzy Strategii, tj. pracownicy instytucji działających na terenie Gminy, podjęli 

działania na rzecz mieszkańców realizując następujące cele: 

Rysunek 1. Cele Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
 

 
Źródło: oprawocowanie własne na podstawie danych GOPS w Kuźnicy 

 

Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Kuźnica za 2020 rok została przygotowana 

na podstawie danych zebranych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźnicy za 

pośrednictwem systemu Centralnej Aplikacji Statystycznej Ministerstwa Rodziny Pracy i 

Polityki Społecznej.  

1. Rozwój przedsiębiorczości

2. Zapewnienie bezpieczeństwa

3. Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców

4. Znaczenie metod aktywizujących  w pracy socjalnej

5. Aktywizacja mieszkańców w rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych

6. Działania profilaktyczne w szkole. Działania edukacyjne, 
wypoczynkowe

7. Promocja zdrowego stylu życia osób starszych 
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Dane z Oceny umożliwiają analizowanie i monitorowanie występowania problemów 

społecznych oraz planowanie działań aktywizujących jednostkę samorządu terytorialnego w 

obszarze pomocy społecznej. Zawarte w niej informacje są materiałem poglądowym mającym 

ułatwić władzom Gminy podejmowanie decyzji związanych z planowaniem budżetu w zakresie 

polityki społecznej w kolejnym roku i stały się podstawową do sformowania poniższych 

wniosków i rekomendacji.  

W wyniku analizy danych można wnioskować, w Gminie Kuźnica realizowanych jest wiele 

działań, które skierowane były do mieszkańców w celu zaspokojenia ich potrzeb, a w 

szczególności niwelowania nierówności społecznych. Ważnym elementem było i jest 

przeciwdziałanie występowania negatywnych zjawisk, np. przemocy w rodzinie, uzależnień. 

Istotne znaczenie ma wspieranie osób z niepełnosprawnościami, a w szczególności osób 

starszych i samotnych. Realizacja zadań z tych obszarów jest konieczna i wymaga 

kontynuowania. Jednak w obecnej sytuacji występowania stanu epidemii oraz 

wprowadzonych ograniczeń na terenie kraju, problemy mieszkańców mogą być zupełnie 

odmienne. Na pierwszy plan mogą wyłonić się problemy związane z przewidywanym 

kryzysem, czyli wzrost bezrobocia i ubóstwa. Obecnie nie można jednoznacznie wskazać jakie 

będą skutki pandemii. Mając na uwadze umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie 

trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne 

uprawnienia, zasoby i możliwości poniżej przedstawiono potrzeby w zakresie pomocy 

społecznej: 

1. Monitorowanie bieżącej sytuacji i podejmowanie działań zmierzających do udzielenia 

doraźnej pomocy mieszkańcom w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych; 

2. Kontynuowanie i rozwijanie współpracy między instytucjami, podmiotami - głównie 

ośrodkiem pomocy społecznej, a służbą zdrowia, oświatą, prokuraturą, kuratelą, 

policją oraz gminną komisją rozwiązywania problemów alkoholowych; 

3. Rozwój współpracy o charakterze ponadlokalnym, poszukiwanie skutecznych, 

innowacyjnych rozwiązań; 

4. Utrzymanie standardów związanych z pracą socjalną oraz realizacją wypłaty świadczeń 

w gminnym ośrodku pomocy społecznej poprzez zwiększenie kompetencji służb i 

reagowanie na bieżące potrzeby związane z funkcjonowaniem ośrodka. 

 

11. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY  

 

a) krótkie omówienie Programu 

Zgodnie z uchwałą nr XIII/80/12 Rady Gminy Kuźnica z dnia 18 maja 2012 r., Gminnemu 

Ośrodkowi  Pomocy Społecznej w Kuźnicy zlecono realizację zadań wynikającą z ustawy o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań własnych Gminy 

należy: 
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Rysunek 2. Zadania własne Gminy wg ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GOPS w Kuźnicy  

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźnicy w 2018 r. przygotował Gminny Program 

Wspierania Rodziny na lata 2018- 2020, który Uchwałą nr XXXI/210/18 Rady Gminy Kuźnica z 

dnia 28 marca 2018 r. został przyjęty do realizacji. 

Działania podejmowane w ramach Programu adresowane były do rodzin przeżywających 

trudności w opiekowaniu się i wychowaniu dzieci oraz skutecznej ochrony dzieci i pomoc dla 

I. Opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny

II. Tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny

III. Tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego oraz
praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych:

•III.1 zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny, 

•III.2 zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności dostępu do specjalistycznego poradnictwa,

•III.3 organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających, 

•III.4 prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci

IV. Finansowanie: 

•IV.1 podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny

•VI.2 kosztów związanych z udzieleniem pomocy ponoszonej przez rodziny wspierające

V. Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka,
placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub
interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym

VI. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz
przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem
systemu teleinformatycznego kosztów związanych z udzieleniem pomocy ponoszonej przez
rodziny wspierające

VII. Prowadzenie monitoringu systuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub
przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego
na terenie Gminy.
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nich poprzez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i 

rodzinami.  

Formy wsparcia miały za zadanie udzielenie pomocy rodzinie przeżywającej trudności w 

wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej tak, aby przywrócić jej prawidłowe 

funkcjonowanie w rodzinie i środowisku. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźnicy wraz z instytucjami działającymi na terenie 

Gminy (tj. Szkoły Podstawowej w Kuźnicy, Przedszkola w Kuźnicy, Gminnego Ośrodka Kultury 

i Sportu, Posterunek Policji, Gminny Punkt Pomocy Psychologicznej) realizował następujące 

cele: 

I. Wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo celem przywrócenia prawidłowego 

funkcjonowania w społeczeństwie realizowany był poprzez działania: 

1. Praca z rodziną (konsultacje i poradnictwo socjalne, poradnictwo psychologiczne i 

pedagogiczne). 

2. Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej: 

 w ramach współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej 464 mieszkańców 

gminy otrzymało bezpłatnie 16 842,88 kg żywności,  

 świadczenie wychowawcze- skorzystało 605 dzieci do 18 roku życia  (342 rodziny) na 

kwotę 3 375 920,78 zł, 

 -wiadczenie ,,Dobry start” wypłacono kwotę 118 800 zł dla 396 uczniów. 

Tabela 16. Wydatkowanie środków własnych gminy 

Lp. Rodzaj wydatku Liczba rodzin/ osób Wydatek w zł 

1. Zasiłki celowe , specjalne celowe 23 rodziny 10 014,88 

2. Odpłatność za pobyt mieszkańców 
Gminy w DPS 

2  osoby 68 074,45 

3. Wieloletni rządowy program     ,, 
Posiłek w szkole i w domu” na lata 

2019-2023 

 
260 osób 

 
21 677,26 

4. Utrzymanie Ośrodka 5 osób 96 429,90 

5. Sprawianie pogrzebu 1 osoba 700,00 
Źródło: opracowanie GOPS w Kuźnicy 

Tabela 17. Wydatkowanie środków pochodzących z dotacji na realizację zadań własnych 

Lp. Rodzaj wydatku Liczba rodzin/osób Wydatek w zł 

1. Zasiłki stałe 21 osoby 114 911,60 

2. Składka na ubezpieczenie zdrowotne (zasiłki stałe)   20 osób 9 595,27 

3. Zasiłki okresowe     88 rodzin 270 176,15 

4. 
Wieloletni rządowy program ,, Posiłek w szkole i w 
domu” na lata 2019-2023 

Liczba osób i rodzin 
wykazana w tabeli I 

wiersz 4 
72 767,10 

5. Utrzymanie GOPS 3 osoby 87 240,48                   
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6. 
 

Decyzję w sprawie ustalenia prawa do świadczeń 
opieki zdrowotnej finansowanej ze środków 
publicznych 

 
5 osób 

Źródło: opracowanie GOPS w Kuźnicy 

II Praca z rodziną w celu zapobiegania sytuacji kryzysowych poprzez działania: 

1. Prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka w rodzinie zagrożonej kryzysem. 

2. Udział w programach profilaktycznych i edukacyjnych wspierających wychowanie dzieci i 

młodzieży. 

III Cel szczegółowy: Zapewnienie bezpieczeństwa dziecku i rodzinie. 

Działania polegały na wypracowaniu kompleksowej pomocy rodzinie przez poszczególne 

służby: Policję, pracowników socjalnych, Zespół Służb Kuratorskich, pedagoga szkolnego. 

Podejmowane działania miały zadanie pomocowe, jak i sprawdzające rodzinę realizującą 

wcześniej podjęte postanowienia w celu poprawy sytuacji.  

W IV kwartale 2020 r. Gmina Kuźnica przystąpiła do Programu ,,Wspieraj Seniora”. Program 

zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć 

konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich 

bezpieczeństwo. Z programu mogą skorzystać osoby starsze po 70 roku życia. W szczególnych 

przypadkach pomoc może być udzielona osobie przed 70 rokiem życia. Szczególne sytuacje 

oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia 

oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. W ramach programu osobom starszym mogą być 

dostarczone artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny 

osobistej. Koszty zakupów pokrywa Senior. Osoba wspierająca seniora może również wykonać 

(nieodpłatnie) czynności związane z codziennym funkcjonowaniem, np. sprawy urzędowe 

(jeżeli zakres tych usług nie wymaga upoważnienia od Seniora lub udostępnienia danych 

wrażliwych), wyprowadzenie psa, itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony 

tzw. dystansem sanitarnym. W 2020 r. z powyższej formy pomocy skorzystały 3 osoby powyżej 

70 roku życia. Program jest kontynuowany w 2021 roku. 

12. PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  

 

a) krótkie omówienie 

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii należy do zadań własnych Gminy, które 

regulują: 

- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 poz. 2277 z późń. zm.); 

- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 poz. 2050 z późń. 

zm.).  
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Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok został podjęty uchwałą Nr VII/67/19 Rady Gminy 

Kuźnica z dnia 29 listopada 2019 r. Jest podstawowym dokumentem określającym zakres 

działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz inicjowania i 

wspierania przedsięwzięć na rzecz trzeźwości. Realizatorem Programu jest Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Środki na 

realizację Programu pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W 

2020 roku wpłaty za zezwolenie za sprzedaż alkoholu wyniosły 69 953,04 zł. Wydatkowano 

kwotę w wysokości 80 074,68 zł. Zgodnie z wymogami ustawowymi, jendym z głównych zadań 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

jest podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób 

uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 

odwykowego. Komisja podczas posiedzeń każdorazowo podejmowała czynności mające na 

celu zmotywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego oraz 

uświadomienia zaproszonym osobom specyfiki choroby alkoholowej. 
 
 

Tabela 18. Struktura wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii 

Nazwa wydatku  Kwota (zł) 

Akcja ferie 2020 – GOKiS 1 534,25 

Zimowe kolonie profilaktyczne 1 200,00 

Projekt „Umiem pływać”  772,86  

Placówka wsparcia dziennego Caritas Archidiecezji Białostockiej w Kuźnicy  
( w tym na środki ochrony osobistej) 

20 889,07 

Gminny Punkt Pomocy Psychologicznej w Kuźnicy  11 692,00 

Kampania „Przeciw pijanym Kierowcom” (ulotki) 2 460,00 

Zakup gadżetów profilaktycznych z logo „Bo życie jest lepsze niż picie” 
(opaski silikonowe, smycze na klucze, długopisy) 

630,00 

Inne (np. składki na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenie członków 
Komisji, opłaty sądowe) 

2 600,00 

Działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19  38 296, 50 

Razem  80 074,68 

Źródło: opracowanie GKRPAorazPN w Kuźnicy 

 

Na podstawie art. 15qc ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późń. zm.) 

wójt może wykorzystać dochody z opłat na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19. 

Na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 wydatkowano kwotę w wysokości 

38 296,50 zł na zakup płynów, maseczek, ubiorów ochronnych do Urzędu Gminy i jednostek 

organizacyjnych: Szkoły, Przedszkola, GOPS.  

W 2020 r. na terenie Gminy Kuźnica funkcjonowała 1 placówka wsparcia dziennego 

prowadzona przez Caritas Archidiecezji Białostockiej, której działalność została 

dofinansowana ze środków finansowych Gminy Kuźnica w wysokości 20 000 zł w ramach 
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otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. W świetlicy realizowano program 

zajęć dla dzieci i młodzieży pochodzących ze środowisk zagrożonych uzależnieniem, z rodzin 

w których występują problemy wychowawcze, ale także z rodzin funkcjonujących w sposób 

prawidłowy.  W związku z zaistniałą sytuacją w kraju wywołaną koronawirusem COVID-19 i 

zamknięciem wszystkich placówek użyteczności publicznej świetlica od dnia 

16.03.2020 r. z przerwami pracowała w formie zdalnej (stacjonarnie np. w wakacje). Kontakt 

z podopiecznymi i z rodzicami odbywał się poprzez dostępne środki masowego przekazu tj. 

telefon, Facebook i Messenger. 

W 2020 roku odbyło się 7 posiedzeń Komisji, podczas których omawiano sprawy: 
 uzależnień oraz przeprowadzono rozmowy interwencyjno-motywujące z osobami 

dotkniętymi problemem alkoholowym; 

 ofert programowych dotyczących profilaktyki alkoholowej dla dzieci i młodzieży; 

 ofert szkoleniowych dla członków Komisji; 

 zaplanowania budżetu Komisji i opracowania projektu Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2021 rok; 

 opracowania rocznego sprawozdania z działalności samorządów gminnych w zakresie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz realizacji Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 r.; 

 analizy i opiniowania kart projektów wpływających do Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii; 

 przygotowania wniosku o zobowiązanie osoby uzależnionej od alkoholu do poddania 

się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego; 

 wydania postanowienia o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów 

alkoholowych z uchwałą nr XXXIII/225/18 Rady Gminy Kuźnica z dnia 29 czerwca 2018 

r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych na terenie Gminy Kuźnica oraz uchwałą nr XXXIII/226/18 z dnia 29 

czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych na terenie Gminy Kuźnica.  

W 2020 roku Komisja rozpatrzyła 5 wniosków o przeprowadzenie tzw. rozmów 

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

nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację nieletnich, 

uchylają się od pracy lub systematycznie zakłócają porządek publiczny. W wyniku 

prowadzonego postępowania, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

złożyła jeden wniosek o zobowiązanie osoby uzależnionej od alkoholu do poddania się 

leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego do Sądu Rejonowego w Sokółce III Wydział 

Rodzinny i Nieletnich. 

Instytucja zobowiązania do leczenia odwykowego stosowana na podstawie ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ma na celu instytucjonalne 

motywowanie do podjęcia terapii odwykowej. Utrudnieniem w realizacji ustawowej 
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procedury jest lekceważenie wezwań na posiedzenia Komisji. W 2020 r. dwie z zaproszonych 

osób nie zgłosiły się na posiedzenie Komisji. 

Ponadto w trakcie posiedzeń omawiane były bieżące sprawy dotyczące profilaktyki 

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

instytucje na temat interwencji i działań wobec osób zgłaszających się do Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.  

W 2020 r. Gminny Punkt Pomocy Psychologicznej w Kuźnicy czynny był w każdy 

czwartek w godzinach: 13.00-17.00. W okresie od dnia 26.03.2020 r. do dnia 28.05.2020 r. 

świadczył porady telefonicznie. Punkt działał wg procedur bezpieczeństwa podczas pandemii 

COVID-19. Zatrudniony psycholog udzielał bezpłatnie profesjonalnej pomocy psychologicznej 

dzieciom i młodzieży, osobom indywidualnym, rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji 

wymagającym wsparcia w zakresie: problemów życiowych i rozwoju osobistego, problemów 

życia rodzinnego (m.in. alkohol i przemoc), trudności we wzajemnych relacjach, pomoc w 

rozwiązywaniu konfliktów. W 2020 r. psycholog udzielił 159 porad m. in. w zakresie: 

problemów emocjonalnych, sytuacji szkolno-rodzinnej, zagrożeń substancjami 

psychoaktywnymi, profilaktyki uzależnień, relacji małżeńskich, treningu biofeeddback. 

W ramach prowadzonej działalności Komisja współpracowała z Posterunkiem Policji w 

Kuźnicy, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kuźnicy, Zespołem Interdyscyplinarnym 

w Kuźnicy, Sądem Rejonowym w Sokółce, kuratorami, pedagogiem szkolnym, Szkołą 

Podstawową w Kuźnicy celem podniesienia skuteczności realizowanego Programu.  

 

13. PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

 

Program współpracy Gminy Kuźnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 został przyjęty Uchwałą Nr 

VIII/76/19 Rady Gminy Kuźnica z dnia 30 grudnia 2019 r.  

Program określa cele i obszary współpracy, wyznacza zadania priorytetowe, a także formy i 

tryby ich realizacji oraz wysokość środków planowanych na realizację programu. 

Projekt Programu współpracy został poddany konsultacjom na podstawie Zarządzenia Nr 

74/19 Wójta Gminy Kuźnica z dnia 02 grudnia 2019 roku w sprawie określenia przedmiotu, 

formy i terminu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.  

W trakcie prowadzonych konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi, opinie, ani propozycje 

zmiany Programu współpracy ze strony organizacji pozarządowych oraz innych 

podmiotów działających w sferze pożytku publicznego.  

Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz 

podmioty, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
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pożytku publicznego i o wolontariacie w budżecie Gminy Kuźnica na rok 2020 

przeznaczono kwotę w wysokości 113 000,00 zł. 

Zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w zakresie określonym w 

art. 4 ustawy ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie miało 

charakter: 

- wspierania  realizacji zadań wraz udzielaniem dotacji na ich sfinansowanie. 

Głównym trybem zlecania realizacji zadań publicznych był otwarty konkurs ofert. W 2020 r. 

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

dofinansowanie realizacji zadań publicznych 3 organizacjom pozarządowym. Zawarto 3 

umowy o realizację zadania publicznego.  

Nabór ofert przeprowadzono w dniach: 

I konkurs ofert: 22.01 - 12.02.2020 r. ogłoszony Zarządzeniem Nr 83/20 z dnia 22 stycznia 

2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 

2020 roku. 

Zarządzeniem 86/20 z dnia 12.02.2020 r. przedłużono termin naboru w otwartym 

konkursie ofert na realizację zadań publicznych 2020 do 28.02.2020 r.  

Wpłynęły 3 oferty. Dofinansowanie otrzymały 2 oferty.  

II konkurs ofert: 18.03 – 08.04.2020 r. ogłoszony Zarządzeniem Nr 94/20 z dnia 18 marca 

2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 

2020 roku. 

We współpracy z Gminą Kuźnica organizacje pożytku publicznego zrealizowały łącznie 2 

zadania publiczne. 

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

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

dziennego– 20 000 zł; 

2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 58 774,00 zł. 

Tabela 19. Zakres wsparcia w ramach ogłoszonych przez Gminę Kuźnica otwartych konkursów ofert 

I konkurs ofert 

Lp. 
Nazwa 

organizacji 

Nazwa zadania 
realizowanego 

przez 
organizację 

Całkowity 
koszt 

zadania 

Kwota 
wnioskowana 

Kwota 
wsparcia 

udzielonego 
przez Gminę 

Nr umowy 

1. 
Caritas 

Archidiecezji 
Białostockiej 

Działalność 
placówki 
wsparcia 

dziennego 
(świetlicy) w 

Kuźnicy 

34 528,00 20 000,00 20 000,00 
Or. 

526.7.2020 

2. 
Stowarzyszenie 

Ludowy Klub 
Działalność 
sekcji piłki 

67 600,00 66 600,00 0,00 - 
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Sportowy 
„Pogranicze” w 

Kuźnicy 

nożnej i tenisa 
stołowego SLKS 

Pogranicze 
Kuźnica 

 

3. 

Stowarzyszenie 
Dzieci i 

Młodzieży w 
Kuźnicy  

Działania z 
zakresu 

działalności na 
rzecz dzieci i 
młodzieży w 

Kuźnicy w tym 
wypoczynku 

dzieci i 
młodzieży 

45 000,00 10 000,00 10 000,00 
Or. 

526.8.2020 

II konkurs ofert  

Lp. 
Nazwa 

organizacji 

Nazwa zadania 
realizowanego 

przez 
organizację 

Całkowity 
koszt 

zadania 

Kwota 
wnioskowana 

Kwota 
wsparcia 

udzielonego 
przez Gminę 

Nr umowy 

1. 

Stowarzyszenie 
Ludowy Klub 

Sportowy 
„Pogranicze” w 

Kuźnicy 

Działalność 
sekcji piłki 

nożnej i tenisa 
stołowego SLKS 

Pogranicze 
Kuźnica 

59 874,00 58 774,00 58 774,00 
Or. 

526.11.2020 

Źródło: opracowanie na podstawie danych UG Kuźnica 

Ze względu na obostrzenia wynikające z pandemii Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy 

„Pogranicze” w Kuźnicy dokonał zwrotu części dotacji w wysokości 14 119,44 zł,  

Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży w Kuźnicy dokonało zwrotu całkowitej kwoty dotacji. 

 
Istotną częścią współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi jest wsparcie organizacyjne 

przy prowadzonych przedsięwzięciach np. wsparcie organizacji w zapewnieniu infrastruktury 

technicznej niezbędnej do realizacji zadania publicznego, wzajemne informowanie się o 

planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu zharmonizowania tych 

kierunków, prowadzenie działalności doradczej związanej z funkcjonowaniem organizacji. 

Dbając także o dobro organizacji pozarządowych Gmina informowała podmioty o 

możliwościach pozyskania dofinansowania w ramach konkursów np. konkursu grantowego 

„Równać szanse”; Programu opieka wytchnieniowa,  lub szkoleń np. Nowe fundusze unijne na 

rozwój infrastruktury sportowej oraz organizację imprez sportowych.  

Gmina Kuźnica współpracowała z pełnomocnikiem Zarządu Województwa Podlaskiego ds. 

współpracy z organizacjami oraz Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych w 

Białymstoku. Dzięki tej współpracy organizacje były informowane o zmianach w przepisach 

prawnych, organizowanych konkursach, możliwościach aplikowania o środki zewnętrzne.   

Ogłoszenie pandemii oraz wprowadzenie restrykcji z tym związanych to nietypowy czas dla 

organizacji pozarządowych. W 2021 roku pomimo licznych zmian w przepisach wynikających 

z globalnej pandemii wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2, cykliczne obowiązki 

organizacji pozarządowych zostały zachowane. 
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V REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY 
   
 

W 2020 roku odbyły się 4 posiedzenia Sesji Rady Gminy Kuźnica, w trakcie których 

podjęto 50 uchwał, w tym:  

- budżet i zmiany do budżetu – 5 uchwał, 

- Wieloletnia Prognoza Finansowa i zmiany – 4 uchwały, 

- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokólskiemu – 5 uchwał,  

- podatkowe – 2 uchwały,   

- oświatowe – 2 uchwały,  

- programy – 3 uchwały, 

- skargi na działalność wójta – 7 uchwał, 

- skargi na działalność dyrektorów, kierowników jednostek organizacyjnych – 4 uchwały, 

- skargi na działalność przewodniczących Komisji Rady Gminy – 1 uchwała, 

- uchwalenie statutu -  1 uchwała, 

- gospodarka odpadami komunalnymi – 3 uchwały, 

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

- rozpatrzenie petycji – 1 uchwała, 

- przystąpienie Gminy Kuźnica do związków, porozumień – 2 uchwały, 

- pozostałe –  6 uchwał.   

 Zakończono realizację 27 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. Wszystkie 

podjęte uchwały są w terminie 7 dni publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 

Kuźnica. W Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego opublikowano 16 uchwał. 
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Tabela 20. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Kuźnica w 2020 r. 

Lp. Numer uchwały Data podjęcia W sprawie Sposób realizacji Uwagi 

1. IX/87/20 21.05.2020 zmian budżetu gminy na 2020 rok 

Dokonano zmian w planie 

dochodów oraz wydatków, 

zmieniono załącznik inwestycyjny 

oraz załącznik dotyczący 

planowanych do przekazania dotacji 

z budżetu gminy. Zmieniono poziom 

planowanego deficytu 

budżetowego. 

Zrealizowano 

2. IX/88/20 21.05.2020 
zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Kuźnica na lata 
2020-2032 

Dokonano zmian w WPF w celu 

uzgodnienia zapisów niniejszej 

uchwały z wartościami przyjętymi w 

budżecie.  

Zrealizowano 

3. IX/89/20 21.05.2020 

udzielenia Powiatowi Sokólskiemu 
pomocy finansowej na wsparcie 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w 
Sokółce 

Udzielono Powiatowi Sokólskiemu 

pomocy finansowej na wsparcie 

WTZ w kwocie 13.662 zł. Dotacja 

została wykorzystana zgodnie z 

przeznaczeniem i rozliczona. 

Zrealizowano 

4. IX/90/20 21.05.2020 

udzielenia Powiatowi Sokólskiemu 
pomocy finansowej na realizację 
dokumentacji na przebudowę drogi 
powiatowej nr 1259B Zalesie –
Achrymowce – Starowlany - Popławce 

Udzielono Powiatowi Sokólskiemu 

pomocy finansowej na realizację 

dokumentacji na przebudowę drogi 

w kwocie 99.630 zł. Dotacja została 

Zrealizowano 
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wykorzystana zgodnie z 

przeznaczeniem i rozliczona. 

5. IX/91/20 21.05.2020 

udzielenia Powiatowi Sokólskiemu 
pomocy Finansowej na realizację 
dokumentacji technicznej do projektu 
pn. „Strzelnica w powiecie” 

Z powodu opóźnień w realizacji 
zadania przez Powiat Sokólski 

dotacja nie została przekazana. 
- 

6. IX/92/20 21.05.2020 

udzielenia Powiatowi Sokólskiemu 
pomocy finansowej na realizację 
przewozów o charakterze 
użyteczności publicznej 

Udzielono Powiatowi Sokólskiemu 
pomocy finansowej na 

zabezpieczenie kosztów 
komunikacji zbiorowej na terenie 

gminy w kwocie 5.973,60 zł. Dotacja 
została wykorzystana zgodnie z 

przeznaczeniem i rozliczona. 

- 

7. IX/93/20 21.05.2020 
przystąpienia do stowarzyszenia o 
nazwie Związek Gmin Wiejskich 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Udział Gminy Kuźnica w głosowaniu 
nad uchwałą w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z działalności 
Zarządu, sprawozdania finansowego 

ZGW RP za 2019 r. oraz planu 
dochodów i wydatków ZGW RP na 

2020 r. 

W trakcie realizacji 
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8. IX/94/20 21.05.2020 

określenia Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Kuźnica w 2020 

roku 

Gmina Kuźnica zapewniła miejsca 
bezdomnym zwierzętom w 
Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt 
z siedzibą w Radysach 13, 12-230 
Biała Piska. 
Odławianie bezdomnych zwierząt i 

przekazywanie ich do schroniska 

oraz odbiór i transportowanie 

zwierząt rannych (dzikich i 

bezdomnych) w wyniku zdarzenia 

drogowego realizowało PHU „GROT” 

s.c. Dariusz Krasowski i Anna Maria 

Krasowska z siedzibą w Białymstoku, 

ul. Włościańska 7/1 

W 2020 r. zostało: 
- odłowionych z terenu gm. Kuźnica 
2 szt. bezdomnych psów, 
- adoptowanych 10 psów 
bezdomnych psów przebywających 
w Schronisku w Radysach. 
Koszt realizacji całego zadania 
przewidzianego ustawą o ochronie 
zwierząt w 2020 r. wynosił 28 265,80 
zł. 

Zrealizowano 

9. IX/95/20 21.05.2020 

zmiany wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości oraz 
warunków i trybu składania deklaracji 

Właściciele nieruchomości od 
momentu wejścia uchwały w życie 
składając deklarację posługują się 
nowym wzorem deklaracji. 

W trakcie realizacji 
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za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej 

10. IX/96/20 21.05.2020 

zmiany uchwały w sprawie 
uchwalenia Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy 
Kuźnica 

Zmiana do Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy 
Kuźnica dotyczyła m.in.: 
- uchylono zapisy dotyczące: 
obowiązku posypania piaskiem lub 
innym środkiem zapobiegającym 
śliskości w przypadku braku 
możliwości usunięcia zalegającego 
lodu i śniegu przez właścicieli 
nieruchomości, stałego i 
skutecznego dozoru nad zwierzętami 
domowymi oraz przeprowadzenia 
deratyzacji w miarę potrzeb, 
- zmianie uległy zapisy dotyczące 
usunięcia błota, śniegu, lodu po ich 
wystąpieniu oraz innych 
zanieczyszczeń, a także terminy 
deratyzacji. 
 

W trakcie realizacji 

11. IX/97/20 21.05.2020 
uchwalenia statutu Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Kuźnicy 

Uchwała wprowadza jednolity zapis 
Statutu. Z uwagi na ilość nowych 
zadań zleconych Ośrodkowi 
konieczne było uzupełnienie 
obowiązującego Statutu o aktualne 
przepisy oraz nadanie dokumentowi 
przejrzystości i czytelności. 

W trakcie 
realizacji 
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12. IX/98/20 21.05.2020 

ustalenia dopłat do taryf za dostawę 
wody pobranej z urządzeń 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 
odprowadzania ścieków 
wprowadzonych do zbiorczych 
urządzeń kanalizacyjnych oraz 
ustalenia stawek jednostkowych 
dotacji przedmiotowych dla Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Kuźnicy 

Dopłaty do taryf z budżetu gminy  
realizowane są w kwotach 
określonych w niniejszej uchwale. W 
2020 roku przekazano do ZGKiM z 
tego tytułu kwotę 168 870,00 zł. 
Zakład dokonał rozliczenia 
przekazanych środków i w 2021 roku 
zwrócił kwotę 7 709,53 zł tytułem 
pobranej dotacji w zbyt dużej 
wysokości. 

Zrealizowano 

13. X/99/20 06.08.2020 
udzielenia Wójtowi Gminy wotum 
zaufania 

Wójtowi Gminy Kuźnica zostało 
udzielone wotum zaufania przez 
Radnych Gminy Kuźnica. 

Zrealizowano 

14. X/100/20 06.08.2020 
zatwierdzenia sprawozdania z 
wykonania budżetu gminy za 2019 rok 
wraz ze sprawozdaniem finansowym 

Rada Gminy Kuźnica zatwierdziła 
sprawozdanie finansowe oraz 
sprawozdanie opisowe z wykonania 
budżetu gminy za 2019 rok. 

Zrealizowano 

15. X/101/20 06.08.2020 
udzielenia Wójtowi Gminy Kuźnica 
absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za 2019 rok 

Rada Gminy Kuźnica udzieliła 
Wójtowi Gminy Kuźnica  
absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za 2019 r. 

Zrealizowano 

16. X/102/20 06.08.2020 zmian budżetu gminy na 2020 rok 

Dokonano zmian w planie 

dochodów oraz wydatków, 

zmieniono załącznik inwestycyjny. 

Zmieniono nieznacznie poziom 

planowanego deficytu 

budżetowego. 

Zrealizowano 
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17. X/103/20 06.08.2020 
zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Kuźnica na lata 
2020-2032 

Dokonano zmian w WPF w celu 

uzgodnienia zapisów niniejszej 

uchwały z wartościami przyjętymi w 

budżecie. 

Zrealizowano 

18. X/104/20 06.08.2020 

udzielenia Powiatowi Sokólskiemu 
pomocy finansowej na realizację  
zadania pn. „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1266 B Czuprynowo – 
Klimówka na terenie Gminy Kuźnica w 
Powiecie Sokólskim” 

Uchwała intencyjna, na jej 
podstawie Powiat Sokólski mógł 
podpisać umowę z wykonawcą 
robót budowlanych w zakresie 
przebudowy drogi powiatowej nr 
1266 B Czuprynowo – Klimówka na 
terenie Gminy Kuźnica w Powiecie 
Sokólskim. 

- 

19. X/105/20 06.08.2020 
określenia średniej ceny jednostki 
paliwa w Gminie Kuźnica, w roku 
szkolnym 2020/2021 

Ustalone średnie ceny jednostki 
paliwa są stosowane w roku 
szkolnym 2020/2021 do naliczenia 
zwrotu kosztów dowozu uczniów 
niepełnosprawnych przez rodziców 
(własnym transportem). 

W trakcie 
realizacji 

20. X/106/20 06.08.2020 
rozpatrzenia skargi na działalność 
Wójta Gminy Kuźnica 

Skarga została rozpatrzona przez 
Radę Gminy Kuźnica jako 
bezzasadna. 

Zrealizowano 

21. XI/107/20 28.10.2020 zmian budżetu gminy 2020 roku 

Dokonano zmian w planie 

dochodów oraz wydatków, 

zmieniono załącznik inwestycyjny 

oraz załącznik dotyczący 

planowanych do przekazania dotacji 

z budżetu gminy. 

Zrealizowano 
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22. XI/108/20 28.10.2020 
zaliczenia dróg do kategorii dróg 
gminnych 

Na podstawie ww. uchwały 
zaliczono do kategorii dróg 
publicznych 14 dróg wewnętrznych 
na terenie Gminy Kuźnica. 

 

23. XI/109/20 28.10.2020 
określenia wysokości stawek podatku 
od środków transportowych 

Na podstawie przyjętych stawek w 
ww uchwale, będzie naliczany 
podatek od posiadanych środków 
transportu w 2021 roku. 

W trakcie 
realizacji 

24. XI/110/20 28.10.2020 
określenia wysokości stawek podatku 
od nieruchomości 

Uchwała jest stosowana do ustalenia 
wymiaru podatku w zakresie 
podatku od nieruchomości 
(opodatkowania osób fizycznych 
oraz osób prawnych).  

W trakcie 
realizacji 

25. XI/111/20 28.10.2020 

przystąpienia Gminy Kuźnica do 
Porozumienia Terytorialnego 
„Augustowsko-Biebrzański Park 
Turystyczny” oraz upoważnienia 
Wójta Gminy Kuźnica do zawarcia 
porozumienia 

Zawiązanie współpracy w ramach 
Centrum Wsparcia Doradczego. 
Wyznaczenie pracownika Urzędu 
Gminy Kuźnica  do bezpośrednich 
kontaktów w sprawach 
administracyjnych, realizacji 
zleconych zadań oraz koordynatora 
projektu. Opracowanie 
harmonogramu prac nad Strategią 
Terytorialną. 

W trakcie 
realizacji 

26. XI/112/20 28.10.2020 
skargi na Przewodniczącego Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy 
Kuźnica 

Skarga została pozostawiona bez 
rozpoznania przez Radę Gminy 
Kuźnica. 

Zrealizowano 

27. XI/113/20 28.10.2020 
rozpatrzenia skargi na działalność 
Wójta Gminy Kuźnica 

Skarga została rozpatrzona przez 
Radę Gminy Kuźnica jako 
bezzasadna. 

Zrealizowano 
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28. XI/114/20 28.10.2020 

rozpatrzenia skargi na działalność 
Kierownika Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Kuźnicy 

Skarga została rozpatrzona przez 
Radę Gminy Kuźnica jako 
bezzasadna. 

Zrealizowano 

29. XI/115/20 28.10.2020 
rozpatrzenia skargi na działalność 
Wójta Gminy Kuźnica 

Skarga została rozpatrzona przez 
Radę Gminy Kuźnica jako 
bezzasadna. 

Zrealizowano 

30. XI/116/20 28.10.2020 
rozpatrzenia skargi na działalność 
Wójta Gminy Kuźnica 

Skarga została rozpatrzona przez 
Radę Gminy Kuźnica jako 
bezzasadna. 

Zrealizowano 

31. XI/117/20 28.10.2020 
skargi na działalność Wójta Gminy 
Kuźnica i Przewodniczącego Rady 
Gminy Kuźnica 

Skarga została rozpatrzona przez 
Radę Gminy Kuźnica jako 
bezzasadna w części dotyczącej 
Wójta Gminy, zaś w części 
dotyczącej Przewodniczącego Rady 
Gminy skarga została przekazana do 
Wojewody Podlaskiego. 

Zrealizowana w 
części dotyczącej 
Wójta Gminy/w 

trakcie realizacji w 
części dotyczącej 

Przewodniczącego 
Rady Gminy 

32. XI/118/20 28.10.2020 
skargi na Kierownika Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Kuźnicy 

Skarga została rozpatrzona przez 
Radę Gminy Kuźnica jako 
bezzasadna. 

Zrealizowano 

33. XI/119/20 28.10.2020 skargi na Wójta Gminy Kuźnica 
Skarga została rozpatrzona przez 
Radę Gminy Kuźnica jako 
bezzasadna. 

Zrealizowano 

34. XII/120/20 29.12.2020 zmian budżetu gminy na 2020 

Dokonano zmian w planie 

dochodów oraz wydatków, 

dostosowano  załącznik 

inwestycyjny oraz załącznik 

dotyczący planowanych do 

przekazania dotacji z budżetu gminy 

Zrealizowano 
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do zapisów wcześniej przyjętych 

zarządzeń Wójta Gminy w sprawie 

zmian do budżetu . 

35. XII/121/20 29.12.2020 
zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Kuźnica na lata 
2020-2032 

Dokonano zmian w WPF w celu 

uzgodnienia zapisów niniejszej 

uchwały z wartościami przyjętymi w 

budżecie. 

Zrealizowano 

36. XII/122/20 29.12.2020 

ustalenia taryf za dostawę wody 
pobranej z urządzeń zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i 
odprowadzania ścieków 
wprowadzonych do zbiorczych 
urządzeń kanalizacyjnych oraz 
ustalenia stawek jednostkowych 
dotacji przedmiotowych dla Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Kuźnicy 

Dopłaty do taryf z budżetu gminy  
realizowane są w kwotach 
określonych w niniejszej uchwale. W 
2021 roku przewidziano do 
przekazania  ZGKiM z tego tytułu 
kwotę 169.245 zł. 

W trakcie 
realizacji 

37. brak uchwały 29.12.2020 omyłkowo przyjęto po 36 numerze uchwały numer 38 

38. XII/124/20 29.12.2020 

zmieniająca uchwałę w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki 
tej opłaty na terenie gminy Kuźnica 

Realizacja uchwały nastąpiła od dnia 
1 lutego 2021 r. 
W związku z podjętą uchwałą 
obowiązują nowe stawki opłaty za 
odpady komunalne. 

W trakcie 
realizacji 

39. XII/125/20 29.12.2020 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Kuźnica na lata 
2021-2033 

Uchwalono WPF, która będzie 
realizowana w 2021 roku i latach 
następnych 

W trakcie 
realizacji 

40. XII/126/20 29.12.2020 
uchwalenia budżetu gminy na 2021 
rok 

Budżet Gminy jest realizowany w 
2021 roku. 

W trakcie 
realizacji 
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41. XII/127/20 29.12.2020 

uchwalenia Programy współpracy 
Gminy Kuźnica z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 
rok 2021 

Program realizowany będzie w 
okresie od 01.01 do 31.12.2021 r. 

W trakcie 
realizacji 

42. XII/128/20 29.12.2020 

Uchwalenia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 
rok 

Zadaniem własnym gminy jest 
prowadzenie działań związanych z 
profilaktyką i rozwiązywaniem 
problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałaniem narkomanii. 
Realizacja tych zadań prowadzona 
jest w oparciu o program uchwalony 
przez Radę Gminy i jest kontynuacją 
działań rozpoczętych w minionych 
latach. Corocznie Radzie Gminy jest 
składane sprawozdanie z realizacji 
GPRPAiPN 

W trakcie 
realizacji 

43. XII/129/20 29.12.2020 

planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego 
nauczycieli oraz ustalenia 
maksymalnej kwoty dofinansowania 
opłat w 2021 roku za kształcenie 
nauczycieli zatrudnionych w szkole 
i przedszkolu prowadzonych przez 
Gminę Kuźnica 

W budżecie Gminy Kuźnica na 2021 
rok zaplanowano w wysokości 0,8% 
planowanych rocznych środków 
przeznaczonych na wynagrodzenia 
osobowe nauczycieli tj. 17357,00 zł. 

W trakcie 
realizacji 

44. XII/130/20 29.12.2020 
uchwalenia planu pracy Rady Gminy 
Kuźnica na 2021 rok 

Plan pracy Rady Gminy Kuźnica jest 
w trakcie realizacji. 

W trakcie 
realizacji 

45. XII/131/20 29.12.2020 
przyjęcia planu pracy Komisji 
Rewizyjnej na 2021 rok 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej jest w 
trakcie realizacji. 

W trakcie 
realizacji 
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46. XII/132/20 29.12.2020 

przyjęcia planu pracy Komisji 
Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa, 
Kultury, Oświaty i Spraw Publicznych 
na 2021 rok 

Plan pracy Komisji Gospodarki 
Komunalnej Rolnictwa Kultury 
Oświaty i Spraw Publicznych jest w 
trakcie realizacji. 

W trakcie 
realizacji 

47. XII/133/20 29.12.2020 
przyjęcia planu pracy Komisji 
Planowania i Finansów 

Plan pracy Komisji Planowania i 
Finansów jest w trakcie realizacji. 

W trakcie 
realizacji 

48. XII/134/20 29.12.2020 
rozpatrzenia skargi na działalność 
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury 
i Sportu w Kuźnicy 

Skarga została rozpatrzona przez 
Radę Gminy Kuźnica jako 
bezzasadna. 

Zrealizowano 

49. XII/135/20 29.12.2020 
rozpatrzenia skargi na dyrektora 
Przedszkola w Kuźnicy 

Skarga została rozpatrzona przez 
Radę Gminy Kuźnica jako 
bezzasadna. 

Zrealizowano 

50. XII/136/20 29.12.2020 
rozpatrzenia skargi na działalność 
Wójta Gminy Kuźnica 

Skarga została rozpatrzona przez 
Radę Gminy Kuźnica jako 
bezzasadna. 

Zrealizowano 

51. XII/137/20 29.12.2020 
rozpatrzenia petycji 
 

Petycja została rozpatrzona przez 
Radę Gminy Kuźnica jako 
bezzasadna. 

Zrealizowano 

Źródło: opracowanie na podstawie danych UG Kuźnica 
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VI OŚWIATA I EDUKACJA, KULTURA, 
GOSPODARKA KOMUNALNA, 

AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA, ROZWÓJ 
ZASOBÓW LUDZKICH 

   
 

1. PRZEDSZKOLE 

 

W Gminie Kuźnica działają dwie jednostki oświatowe: Przedszkole w Kuźnicy oraz Szkoła 

Podstawowa w Kuźnicy dla których gmina jest organem prowadzącym. 

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).  

 

Tabela 21. Informacja o organizacji przedszkola  

Rok szkolny Liczba dzieci Liczba 
oddziałów Ogółem do 3 lat  3-latki 4-latki 5-latki 6 latki 

„0” 

2019/2020 97 3 21 22 28 23 4 

2020/2021 89 0 7 25 25 32 4 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica 

 

W wyniku rekrutacji w roku 2020 zapewniono miejsca dla wszystkich uprawnionych dzieci. 

 

Tabela 22. Wyniki rekrutacji w roku 2020 

Dzieci przyjęte na podstawie deklaracji o kontynuowaniu wychowania 

przedszkolnego  
71 

Dzieci przyjęte na podstawie wniosku o  przyjęcie do przedszkola 18 

Razem 89 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica 
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b) dane i wskaźniki oświatowe 

Tabela 23. Dane i wskaźniki oświatowe 

Wyszczególnienie 
Wg. stanu na dzień 

31.03.2020 

Wg. stanu na dzień 

30.09.2020 

Liczba uczniów 94 88 

Liczba oddziałów 4 4 

Liczba etatów nauczycielskich 6,53 6,26 

Liczba etatów 

administracyjnych 
1 1 

Liczba etatów obsługi 6 6 

Uczniowie na oddział 23,5 22 

Etaty nauczycielskie na oddział 1,63 1,56 

Uczniowie na etat nauczycielski 14,39 14,05 

Uczniowie na etat administracji 94 88 

Uczniowie na etat obsługi 15,66 14,66 
 
 

Źródło: opracowanie na podstawie danych UG Kuźnica 

 
Tabela 24. Zatrudnienie nauczycieli według rodzaju kwalifikacji i stopnia awansu zawodowego 

Rodzaj kwalifikacji 

Stopnie awansu zawodowego 

Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany 
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Tytuł zawodowy 
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pedagogicznym 
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e
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w 
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0,92 0 0 0,92 0,17 0,08 0,4 0,22 

Razem etaty: 
0,92 0 1 1,92 4,17 4,08 0,4 0,22 

Tytuł zawodowy 
magistra bez 

przygotowania 
pedagogicznego, 
tytuł zawodowy 

licencjata 
/inżyniera z 

przygotowaniem 
pedagogicznym 
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Razem etaty: 0 0 0,04 0,04 0 0 0 0 
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Ogółem: 

Zatrudnieni w 
pełnym 

wymiarze 
0 0 1 1 4 4 0 0 

Za
tr

u
d

n
ie

n
i w

 

n
ie

p
e

łn
ym

 

w
ym

ia
rz

e
: 

liczba 
1 0 1 2 2 1 1 1 

w 
tym 

etatu 
0,92 0 0,04 0,96 0,17 0,08 0,4 0,22 

Razem etaty: 0,92 0 1,04 1,96 4,17 4,08 0,4 0,22 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica 
 

 

Tabela 25. Wynagrodzenia nauczycieli 
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od dnia 1 
stycznia do 

dnia 31 
sierpnia 

od dnia 1 
września 

do dnia 31 
grudnia 

od dnia 1 
stycznia do 

dnia 31 
sierpnia 

od dnia 1 
września 

do dnia 31 
grudnia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
nauczyciel 
stażysta 

100% 3337,55 3537,80 1,01 0,00 26967,40 27008,19 40,79 

2 
nauczyciel 

kontraktowy 
111% 3704,68 3926,96 1,04 1,96 61610,30 61916,41 306,11 

3 
nauczyciel 

mianowany 
144% 4806,07 5094,43 4,05 3,77 232540,67 235427,41 2886,74 

4 
nauczyciel 

dyplomowany 
184% 6141,09 6509,55 0,32 0,23 21709,98 17556,62 -4153,36 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica 

 

Tabela 26. Zatrudnieni specjaliści w przedszkolu 

Lp. Specjalista 

Wymiar etatu 

od stycznia  
do sierpnia 2020r. 

od września  
do grudnia 2020r. 

1. Logopeda 5/22 5/22 

2. Psycholog  2/22 - 

3. Pedagog specjalny (rewalidant) 4/22 1/22 

4. Terapeuta pedagogiczny 1/22 - 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica 
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Tabela 27. Kształcenie specjalne 

Lp. Rodzaj zajęć zaleconych w orzeczeniu                       o 
potrzebie kształcenia specjalnego 

Liczba korzystających dzieci 

od stycznia do 
sierpnia 2020r. 

od września do 
grudnia 2020r. 

1. Zajęcia rewalidacyjne 2 2 

2. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 1 - 

3. Terapia logopedyczna 22 16 

4. Indywidualne zajęcia z psychologiem 2 - 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica 

 

Tabela 28. Administracja i obsługa 

 
Liczba 

zatrudnionych  
w osobach 

Liczba osób 
pełnozatrudnionych 

Liczba 
zatrudnionych  

w etatach 

Średniomiesięczna 
wysokość 

wynagrodzenia 
ogółem 

Pracownicy 
administracji 

1 1 

1, w tym: 
20/20-

sekretarka, 
20/20-

intendentka 
22152,60 

Pracownicy 
kuchni 

3 3 3 

Pozostali 
pracownicy 

obsługi 
3 3 3 

Razem: 7 7 7 - 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica 

 

c) projekty i programy realizowane w Przedszkolu 

Tabela 29. Struktura projektów i programów realizowanych w Przedszkolu 

Lp. Nazwa projektu/programu Ilość uczestników 

1. „Moje dziecko idzie do szkoły” 25 

2. „Magiczna moc bajek” 72 

3. „Mały miś w świecie wielkiej literatury” 97 

4. „Piękna nasza Polska cała” 97 

5. "Mamo, tato, wolę wodę!" 26 

6. „Z kodowaniem za pan brat. Kompetencje kluczowe” 25 

7. „Technikoludek” 48 

8. „Pyszny sposób na nudę, czyli przedszkolna książka kucharska” 89 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica 
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Tabela 30.Inwestycje i remonty  

Opis inwestycji 
lub remontu 

Koszt inwestycji 
lub remontu 

Termin oddania 

inwestycji do użytku 

Źródła finansowania 
inwestycji 

lub remontu 

Zakup stolików i 

krzesełek do sal 
4525,73 zł wrzesień 2020r. własne 

Zakup szafki do sali 459,90 zł sierpień 2020r. własne 

Malowanie sprzętów 

na placu zabaw, 

ogrodzenia, pieca 

kaflowego w kuchni 

599,00 zł marzec 2020r. własne 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica 

 

d) Osiągnięcia przedszkola 

 wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym “Mój przyjaciel Miś 

Uszatek”  

 nawiązanie współpracy międzynarodowej z przedszkolem w Grodnie „Jasli sad” 

 szeroki wachlarz projektów edukacyjnych, profilaktycznych, innowacji 

 założenie Przedszkolnego Klubu Wolontariatu 

 uzyskane dyplomy/certyfikaty: certyfikat za udział w międzynarodowy projekcie 

edukacyjnym "Piękna nasza Polska cała", certyfikat wzorowej placówki „Małego Misia 

w świecie wielkiej literatury”, certyfikat uczestnictwa w XIII edycji Dnia bez śmiecenia, 

certyfikat "Przedszkole małego legionisty", certyfikat za udział w ogólnopolskim 

konkursie "Przedszkolny klub wolontariatu", certyfikat potwierdzający przyznanie 

tytułu "Kubusiowi przyjaciele natury", certyfikat za udział w międzynarodowym 

projekcie czytelniczym "Magiczna moc bajek", dyplom za udział w akcji charytatywnej 

„Góra grosza”, podziękowanie za udział w akcji charytatywnej „Tulipany mocy”, 

dyplom za udział w akcji organizowanej przez MEN „Razem na święta”. 

e) Nauczanie zdalne  
Tabela 31. Nauczanie zdalne 

Lp. Okres nauczania zdalnego 
Liczba oddziałów objętych danym 

kształceniem 

1. 25 marca 2020r. – 11 maja 2020r. 4 (wszystkie) 

2. 13 listopada 2020r. – 16 listopada 2020r. 2 (oddział I i III) 

3. 19 listopada 2020r. – 27 listopada 2020r. 4 (wszystkie) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica 
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Sposoby i tryb realizacji zadań przedszkola podczas czasowego ograniczenia jej 

funkcjonowania: 

 utworzenie dedykowanych rodzicom grup zamkniętych na profilu Facebook – 

realizacja online podstawy programowej, kształcenie dzieci o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniach (zajęcia 

rewalidacyjne, zajęcia z psychologiem), prowadzenie zajęć w ramach  pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i logopedyczne);  

 korzystanie m.in. z materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej 

udostępnionej przez MEN, a także innych, np. stron internetowych takich jak: Mac.pl, 

Bliżej Przedszkola, Podręcznikarnia.pl, empik.com, Przedszkolankowo.pl, youtube.com, 

edunation.pl; Superkid.pl, Printoteka.pl i wielu innych; 

 aktywność nauczycieli w grupie na portalu Facebook „Rada Pedagogiczna PwK” – 

kontakty i informacje bieżące, zdalne zebrania rady pedagogicznej; 

 opracowywanie środków dydaktycznych, kart pracy, prezentacji multimedialnych, 

umieszczanie linków do piosenek, opowiadań, filmów instruktażowych oraz innych 

materiałów, związanych z realizowaną tematyką;  

 codzienne konsultacje dla rodziców w wyznaczonych godzinach z wykorzystaniem 

aplikacji Messenger, rozmów telefonicznych i poczty elektronicznej; 

 udział w szkoleniach online; 

 prowadzenie dokumentacji poświadczającej realizowanie wymiaru godzin 

poszczególnych zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

(raporty); 

2. SZKOŁA PODSTAWOWA  

 

Tabela 32. Organizacja Szkoły Podstawowej  

Klasa Rok szkolny 
Liczba dzieci Liczba 

oddziałów Dziewczęta Chłopcy Razem 

I 
2019/2020 20 19 39 2 

2020/2021 11 9 20 1 

II 
2019/2020 9 16 25 1 

2020/2021 20 19 39 2 

III 
2019/2020 15 18 33 2 

2020/2021 9 16 25 1 

IV 
2019/2020 8 5 13 1 

2020/2021 14 18 32 2 

V 
2019/2020 21 19 40 2 

2020/2021 8 5 13 1 

VI 
2019/2020 28 21 49 2 

2020/2021 21 19 40 2 

VII 
2019/2020 12 13 25 1 

2020/2021 27 21 48 2 

VIII 
2019/2020 18 24 42 2 

2020/2021 12 13 25 1 

https://www.facebook.com/groups/2820078594749236/?ref=group_header
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Razem: 
2019/2020 131 135 266 13 

2020/2021 122 120 242 12 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica 

 

Tabela 33.  Egzamin ósmoklasisty 

 2019 2020 

 Egzamin ósmoklasisty 

 średnia 
szkoły 

% 

średnia 
pow.  

% 

śr. woj.  
podlas. 

% 

średnia 
krajowa 

% 

średnia 
szkoły 

% 

średnia 
pow.  

% 

śr. woj.  
podlas. 

% 

średnia 
krajowa 

% 

język  
polski 

54 58 60,33 63 52 55 57,58 59 

matematyka 41 43 45,69 45 37 44 46,81 46 

język angielski 60 52 57,88 59 39 47 53,62 54 

język rosyjski 53 56 57,47 48 39 46 54,80 48 
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 34. Osiągnięcia konkursowe 

Rodzaj konkursu 
Ilość 

uczestników 
Uzyskane tytuły 

Wojewódzki Konkurs Matematyczny 2 laureat 

Wojewódzki Konkurs Biologiczny  3 finalista 

Wojewódzki Konkurs Geograficzny 1 udział w etapie powiatowym 

Konkurs Plastyczny „Zrozumieć 
niepełnosprawność” 

4 
wyróżnienie 

Konkurs historyczno-marynistyczny  
poświęcony historii  ORP Błyskawica 

7 
wyróżnienie 

Wojewódzki Konkurs Literacki „Wiersze z 
szuflady” 

5 
wyróżnienie 

XVI  Wojewódzki Konkurs Poetycki  
„Miasto i Region w Unii Europejskiej” 

3 
nagrody rzeczowe x 2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica 

 

Tabela 35. Osiągnięcia sportowe 

Rodzaj zawodów Ilość uczestników Uzyskane tytuły 

Mistrzostwa Powiatu SZS w Piłce Siatkowej 9 IV miejsce 

Mistrzostwa Powiatu w piłce nożnej chłopców - 
Igrzyska Dzieci 

7 III miejsce 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica 
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b) Zajęcia pozalekcyjne 

Tabela 36. Zajęcia pozalekcyjne 

Lp. Rodzaj zajęć Nazwa zajęć dodatkowych 

Klasy,  
w których  

zajęcia były 
realizowane 

Liczba uczniów 

1.  Koła przedmiotowe 
j. angielski VIII 10 

matematyka V-VI 12 

2.  Informatyczne koło programowania III 42 

3.  Artystyczne 

teatralne  V-VIII 58 

chór IV-VII 32 

koło plastyczne V a 10 

biblioteczne VI b 6 

4.  Inne  

koło Caritas VII,VIII 10 

koło szachowe  I 40 

drużyna harcerska IV-VIII 48 

gromada zuchowa I-III 42 

koło młodego handlowca VII-VIII 10 

5.  Sportowe SKS IV-VI 20 

6.  
Zajęcia dydaktyczno-
wyrównawcze 

przygotowanie do egzaminu VIII 40 

matematyka  I-VIII 38 

j. polski  I-VIII 42 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica 

 

c) kształcenie specjalne 

W 2020 roku do szkoły uczęszczało dwóch uczniów posiadających orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego: 

 dziecko słabowidzące, 

 dziecko z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.  

  Wymienionym uczniom zapewniono pomoc psychologiczno-pedagogiczną w postaci 

zajęć: dydaktyczno-wyrównawczych, logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, 

rewalidacyjnych.  

 

d) biblioteka, świetlica, specjaliści w szkole: 

 Szkoła posiada bibliotekę, w której pracowali bibliotekarze w łącznym 

wymiarze 25 godzin tygodniowo. Biblioteka posiada 10485 woluminów oraz 

242 komplety podręczników. Integralną część biblioteki stanowi czytelnia oraz 

czterostanowiskowy dostęp uczniów do multimediów; 

 W szkole jest zorganizowana świetlica szkolna, w której wychowawcy świetlicy 

realizowali łącznie 45 godzin tygodniowo. Z opieki w świetlicy korzystało 181 

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

Szkoły Podstawowej. Godziny pracy szkolnej świetlicy są dostosowane do 

potrzeb rodziców i możliwości szkoły, tzn. w godzinach od 6.45 do 15.15; 

 

 



Strona 69 z 96 
 

e) projekty i programy społeczno – edukacyjne 

Szkoła aktywnie uczestniczy w ogólnopolskich programach społeczno-edukacyjnych, takich 

jak:  

Tabela 37. Projekty i programy realizowane w szkole 

Nazwa programu / projektu Uczestnicy 

Ratujemy i Uczymy Ratować I 

Umiem pływać II 

Programy dla szkół: Owoce i warzywa w szkole, Mleko w szkole I-V 

Wolność oddechu, zapobiegaj astmie I-II 

Bezpieczny Puchatek I 

Niesamowity świat jamy ustnej I 

Nie pal przy mnie proszę II-III 

Szkolne Przygody Gangu Słodziaków III 

Bieg po zdrowie VIII 

Trzymaj formę V-VII 

Znajdź właściwe rozwiązanie VI 

Program Pierwotnej Profilaktyki Wad Cewy Nerwowej VIII 

Pomóżmy dzieciom z Afryki  IV-VIII 

Kubusiowi Przyjaciele Natury I 

Akademia Bezpiecznego Puchatka I-III 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica 

 

f) Formy wspierania uczniów 

Tabela 38. Stypendia szkolne 

 Stypendia szkolne 

za wyniki w nauce 
za wyniki w 

sporcie 
socjalne 

Szkoła Podstawowa 50 21 20 

Razem: 50 21 20 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica 

 

Tabela 39. Dofinansowania do posiłków 

 Dofinansowanie posiłków 

Szkoła Podstawowa 204 

Razem: 204 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica 

 

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

wynagrodzenia nauczycieli, inne uprawnienia nauczycieli wynikające z ustawy Karta 

Nauczyciela, administracja i obsługa w szkole)  
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Tabela 40. Wskaźniki oświatowe 

Wyszczególnienie Wg. stanu na dzień 31.03.2020 Wg. stanu na dzień 30.09.2020 

Liczba uczniów 266 243 

Liczba oddziałów 13 12 

Liczba etatów nauczycielskich 27,69 23,75 

Liczba etatów 

administracyjnych 
2 2 

Liczba etatów obsługi 10 8 

Uczniowie na oddział 20,46 20,25 

Etaty nauczycielskie na oddział 2,13 1,98 

Uczniowie na etat nauczycielski 9,61 10,23 

Uczniowie na etat administracji 133 121,5 

Uczniowie na etat obsługi 26,6 30,38 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica 

 

Tabela 41. Zatrudnienie nauczycieli według rodzaju kwalifikacji i stopnia awansu zawodowego 

Rodzaj kwalifikacji 

Stopnie awansu zawodowego 

Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany 
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Tytuł zawodowy 
magistra z 
przygotowaniem 
pedagogicznym 

Zatrudnieni w 
pełnym wymiarze 

0 0 0 0 3 1 21 18 
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tr

u
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n
ie

n
i w

 

n
ie

p
eł

n
ym

 
w

ym
ia

rz
e:

 

liczba 1 1 0 0 3 3 2 4 

w tym 
etatu 

0,39 0,04 0 0 0,78 2,06 1,63 1,93 

Razem etaty: 
0,39 0,04 0 0 3,78 3,06 22,63 19,93 

Tytuł zawodowy 
magistra bez 
przygotowania 
pedagogicznego, 
tytuł zawodowy 
licencjata /inżyniera z 
przygotowaniem 
pedagogicznym 

Zatrudnieni w 
pełnym wymiarze 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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liczba 
0 0 2 2 0 0 0 0 

w tym 
etatu 

0 0 0,89 0,72 0 0 0 0 

Razem etaty: 0 0 0,89 0,72 0 0 0 0 

Ogółem: Zatrudnieni w 
pełnym wymiarze 

0 0 0 0 3 1 21 18 
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w tym 
etatu 

0,39 0,04 0,89 0,72 0,78 2,06 1,63 1,93 

Razem etaty: 0,39 0,04 0,89 0,72 3,78 3,06 22,63 19,93 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica 

 

Tabela 42. Wynagrodzenia nauczycieli 

 

Stopnie 
awansu 

zawodowego 

Wskaź
niki 

określ
one  

w art. 
30 

ust. 3 
Karty 
Naucz
yciela 

Średnie  
wynagrodzenie 

Średnioroczna liczba 
etatów ustalana dla 

okresów 
obowiązywania 

poszczególnych kwot 
bazowych 

Suma 
iloczynów 

średniorocz-
nej liczby 
etatów 

i średnich 
wynagrodzeń, 

o których 
mowa w art. 

30 ust. 3 
Karty 

Nauczyciela, 
ustalonych 

dla okresów 
obowiązywa-

nia 
poszczegól-
nych kwot 
bazowych 

Wydatki 
poniesione w 

roku na 
wynagro-
dzenia w 

składnikach 
wskazanych 

w art. 30 
ust.1 Karty 
Nauczyciela 

Kwota 
różnicy 
(kol. 9 - 
kol. 8) 

od 01.01. 
do 31.08. 

od 01.09. 
do 31.12. 

od 01.01. 
do 31.08. 

od 01.09. 
do 31.12. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  stażysta 100 % 3 337,55 3 537,80 0,12 0,04 3 770,10 3 619,54 - 150,56 

2.  kontraktowy 111 % 3 704,68 3 926,96 0,97 0,72 40 057,96 41 322,54 1 264,58 

3.  mianowany 144 % 4 806,07 5 094,43 3,60 3,06 200 770,64 191 532,11 - 9 238,53 

4.  dyplomowany 184 % 6 141,09 6 509,55 21,88 19,63 1 586 066,26 1 642 599,55 56 533,29 

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) przebywał jeden nauczyciel, na którego wydatkowano kwotę  

36 079,37 zł; 

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

udzielono 2 osobom (w tym 1 emeryt) na łączną kwotę 2 640,00 zł. 

 

W 2020 roku na emeryturę odeszło 4 pracowników pedagogicznych. Przyjęto do pracy 

nauczyciela matematyki w niepełnym wymiarze czasu pracy (12 godzin). Nastąpiła zmiana 

osobowa na stanowisku nauczyciela  religii, edukacji dla bezpieczeństwa i tyflopedagoga.  
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h) administracja i obsługa 

Tabela 43. Obsługa szkoły 

 
Liczba 

zatrudnionych  
w osobach 

Liczba osób 
pełnozatrudnionych 

Liczba 
zatrudnionych  

w etatach 

Średniomiesięczna 
wysokość 

wynagrodzenia 
ogółem [zł] 

Pracownicy 
administracji 

2 2 2 7 435,99 

Pracownicy 
kuchni                    

i stołówki 
4 4 4 13 063,29 

Pozostali 
pracownicy 

obsługi 
7 7 7 18 148,81 

Razem: 13 13 13 38 648,09 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica 

 

Tabela 44. Odprawy i nagrody jubileuszowe 

Kwota wypłaconych odpraw 
[zł] 

Kwota wypłaconych nagród 
jubileuszowych [zł] 

Pracownicy kuchni i 
stołówki  

37 440,00 12 480,00 

Pozostali pracownicy 
obsługi  

0,00 0,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica 

 

i) 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.  

Budynek szkoły i posesja szkolna są pod nadzorem 5 kamer zewnętrznych 

oraz 16 kamer wewnętrznych.  

 

j) 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, 

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. 
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k) wyposażenie  

Sal lekcyjne i pracownie wzbogaciły się o 29 laptopów  w wyniku pozyskanych przez gminę  

środków z programów „zdalna Szkoła” oraz „zdalna Szkoła+”.  Szkoła zakupiła: monitor 

informacyjny (85 cali), 2 projektory, program komputerowy dla dziecka autystycznego 

”Spectrum autyzmu”. 

 

l) nauczanie zdalne 

Od dnia 12 marca 2020 roku zostało czasowo ograniczone funkcjonowanie jednostek 

systemu oświaty. W tym okresie szkoła nie mogła prowadzić zajęć dydaktyczno-

wychowawczych, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa.  

Od 25 marca 2020 r. na mocy Rozporządzenia MEN placówki oświatowe zostały 

zobowiązane do realizowania nauczania zdalnego z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość.  

Ogromnym wyzwaniem w „wirtualnej szkole” stało się przygotowanie i przeprowadzenie 

egzaminu ósmoklasisty.  

Od 25 maja  2020 r. Szkoła Podstawowa w Kuźnicy uruchomiła zajęcia opiekuńczo-

wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III oraz 

konsultacje dla uczniów klas 8. Z tej oferty skorzystało 11 dzieci z klas I-III i 30% uczniów klas 

VIII. Od 1 czerwca 2020 r. z konsultacji z nauczycielami skorzystało również 30% uczniów 

pozostałych klas szkoły podstawowej. 

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 odbyło się zgodnie z reżimem sanitarnym. 

 

m) zadania inwestycyjne i remonty  

 

Tabela 45. Inwestycje i remonty 

Opis inwestycji 
lub remontu 

Koszt inwestycji 
lub remontu 

Termin oddania 

inwestycji do użytku 

Źródła finansowania 
inwestycji 

lub remontu 

Zakup metalowych 

regałów bibliotecznych 
19 630,80 Styczeń 2021 

Środki budżetu Gminy 

Kuźnica 

Monitor informacyjny 8 490,00 Grudzień 2020 
Środki budżetu Gminy 

Kuźnica 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica 

 

W czerwcu 2020 roku Gmina rozpoczęła modernizację  szkoły w ramach  realizacji 

projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynku szkolnego w Gminie Kuźnica”. Projekt 

obejmuje wymianę instalacji centralnego ogrzewania, zastosowanie odnawialnych źródeł 

energii do przygotowania ciepła na cele centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz 

wentylacji mechanicznej obiektu, ocieplenie ścian zewnętrznych, dachu i stropu, wymianę 

okien, wymianę oświetlenia na energooszczędne. 
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n) doskonalenie zawodowe nauczycieli 

W 2020 r. zaplanowano kwotę 16 863,00 zł – tj. 0,8% planowanych rocznych środków 

przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Wykorzystano kwotę 4 150,00 zł na 

dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli, pozostałe środki pozostały w 

dyspozycji dyrektorów placówek oświatowych. 

 

Tabela 46. Dofinansowanie doskonalenia zawodowego 

Formy kształcenia 
studia magisterskie, podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, 

doskonalące 

Maksymalne kwoty 

dofinansowania  

do 50% ponoszonych kosztów za kształcenie przez 

nauczyciela, nie więcej niż 1500,00 zł 

Specjalności, na które było 

przyznane dofinansowanie 

indywidualne formy doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, w tym dyrektorów: opłaty za studia 

podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, na kierunkach 

zgodnych z potrzebami kadrowymi placówki: terapia 

pedagogiczna, dzieci ze spektrum autyzmu, muzyka, 

zarzadzanie oświatą 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica 

 

Tabela 47. Dofinansowanie form kształcenia  

Formy kształcenia, na które było przyznane 
dofinansowanie 

Liczba 
nauczycieli 

Przyznana kwota 
dofinansowania 

kursy kwalifikacyjne:  

 zarządzanie oświatą 
1 650,00 zł 

studia podyplomowe:  

 muzyka, 

 terapia pedagogiczna,   

 edukacja dzieci ze spektrum autyzmu 

 
1 
1 
1 

 
1500,00 zł 
1000,00 zł 
1000,00 zł 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica 

 

o) dowożenie uczniów 

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

Oświatowe:  

- Dowóz uczniów do ww. placówek oświatowych w Gminie Kuźnica zapewnia firma MPJ 

Białystok. Koszt dowożenia uczniów w 2020 roku wyniósł 85 343,54 zł; 

 - Zorganizowano dowożenie 2 uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 

specjalnego do Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sokółce;  

- Rodzicowi ucznia niepełnosprawnego zwrócono koszty dowozu dziecka do ośrodka  

w kwocie 2 640,00 zł na podstawie zawartej umowy.  
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Tabela 48. Dowożenie uczniów w 2020 r. 

 
Wychowankowie 

przedszkola 

Uczniowie klas  
I-IV 

szkoły podstawowej 

Uczniowie 
 klas 

V-VIII szkoły 
podstawowej 

Uczniowie 
niepełnosprawni 

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

Liczba uczniów 
uprawnionych do 

bezpłatnego 
dowożenia do szkoły 

47 38 49 63 89 64 3 3 

Liczba uczniów 
dowożonych na 

koszt gminy 
29 38 59 63 79 64 2 2 

Rodzice ze zwrotem 
kosztów 

0 0 0 0 0 0 1 0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica. 

 

p) dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

 

Na podstawie art. 122 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku (Dz. U. 2019 

poz. 1148 ze zm.) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę 

w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia. Wójt 

Gminy Kuźnica, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w 

drodze decyzji, po stwierdzeniu spełnienia warunków określonych w przywołanym powyżej 

artykule ustawy przyznaje dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, 

w tym w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych w zakresie nauki zawodu 

oraz w zakresie przyuczenia do wykonywania określonej pracy.  

W roku 2020 dofinansowano pracodawcom koszty kształcenia 2 młodocianym i dotyczyło 

nauki zawodu. Łącznie wydatkowano na ten cel 15 713,06  zł. 

 

q) 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 49. Wydatki na oświatę i wychowanie 

 
2019 r. 2020 r. 

Subwencja 
oświatowa 

2 945 779,00 2 891 420,00 

Dotacje 161 802,62 173 225,99 
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Budżet gminy 1 676 308,05 1 222 038,01 

Wydatki na oświatę 
i wychowanie 

4 783 889,67 4 286 684,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica 

 

W 2020 roku wydatki na oświatę i wychowanie wyniosły 4 286 684,00 zł i były niższe 

niż w roku poprzednim o 497 205,67 zł. Rok 2020 charakteryzuje mniejsze zaangażowanie 

środków własnych niż w latach poprzednich, nie wynika to jednak ze zmian finansowania 

oświaty a jest konsekwencją COVID-19. Trzeba pamiętać, że przez większą część roku dzieci 

nie uczęszczały do szkoły. 

 

3. KULTURA 

 

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 2020 r. w GOKiS zatrudnionych było czterech pracowników etatowych (dyrektor, 

instruktor kulturalno - oświatowy, sprzątaczka – 3/4 etatu oraz palacz w Świetlicy Wiejskiej w 

Klimówce – 1/2 etatu). Kolejną grupę pracowników stanowili instruktorzy zatrudnieni na 

umowę zlecenie: instruktor tańca, trener karate, instruktor nauki gry na instrumentach, 

instruktor opiekujący się dziećmi w trakcie 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 2020 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, ukulele i pianinie. Z początkiem września 

rozpoczęły się warsztaty z robotyki, jednak nie były kontynuawane ze względu na niską 

frekwencję. 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 wzięło udział 58 osób. W marcu 2020r. wszystkie zajęcia 

stacjonarne zostały zawieszone z powodu pandemii koronawirusa SARS – COV – 2. W  okresie 

wakacyjnym z zachowaniem reżimu sanitarnego, odbyły się dwa spotkania dla dzieci:  spektakl 

teatralny w wykonaniu aktorów teatru Maska z Krakowa oraz warsztaty artystyczne w 

wykonaniu Kingi Bobienko z Ence – pence. Zajęcia stacjonarne zostały wznowione i były 

prowadzone od września do października. 

Działalność GOKiS finansowana jest z dotacji udzielanej corocznie z budżetu Gminy 

Kuźnica. Ponadto, GOKiS może uzyskiwać środki finansowe i składniki majątkowe z: wpływów 
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z własnej działalności, dotacji z budżetu państwa, wpływów z najmu i dzierżawy składników 

majątku oraz innych źródeł. 
 

Tabela 50. Dotacje i środki pieniężne na działalność GOKiS 

Lp. Nazwa Kwota [zł] 

1. dotacja podmiotowa z budżetu Organizatora 300 000,00  

2. 

dofinansowanie PROW na lata 2014 – 2020 na realizację  

projektu ,, Wyposażenie sali widowiskowej Gminnego Ośrodka 

Kultury i Sportu w Kuźnicy " 

36 050,00  

3. wynajem sali w GOKiS w Kuźnicy 3 240,00  

4. wynajem Świetlicy Wiejskiej w Klimówce 850,00  

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

półkolonie) 
11 662,00  

Podsumowanie 351 802,00  
 

Źródło: dane GOKiS w Kuźnicy 
 
Tabela 51. Wydatki GOKiS na zajęcia w ramach prowadzonej działalności 

Lp. Nazwa Kwota [zł] 

1. zajęcia taneczne 7 525,00  

2. treningi karate 4 960,00  

3. dyrygent chóru 4 280,00  

4. instruktor ferii 1 530,00  

5. Klub Koło Emerytów i Rencistów 4 839,00  

Podsumowanie 23 134,00  
 

Źródło: dane GOKiS w Kuźnicy 
 

W 2020 r. GOKiS we współpracy z różnymi instytucjami zorganizował różne imprezy kulturalne 
i wydarzenia: 
 
Tabela 52. 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: 2 spotkania ze specjalistą z dziedziny profilaktyki na temat uzależnień 
– pogadanki z zakresu szkodliwości i zagrożeń substancji psychoaktywnych, alkoholu oraz palenia 
papierosów, wykonanie wspólnej pracy pod hasłem: „ Bezpieczne ferie z GOKiS”, 2 spotkania ze Strażą 
Graniczną i pogadanka na temat bezpieczeństwa w czasie ferii, 2 spektakle teatralne w wykonaniu 
teatru „Maska”: „Opowieści z teczki Profesora Książeczki” i „Prastara Książnica, Skarb i Tajemnica”, 
wycieczka do Centrum Zabaw Morza i Lądy w Białymstoku oraz wycieczka do Fikolandu w Białymstoku . 
„Akcja ferie” w Świetlicy Wiejskiej w Klimówce współorganizowana przez Koło Gospodyń Wiejskich 
„Klimowieckie klimaty ” 
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4. „Dzień Babci i Dziadka ” w wykonaniu dzieci z Przedszkola 

5. Bal Świetlic Caritas 

6. Balonowe disco dla dorosłych 

7. Warsztaty z wykonywania ozdób wielkanocnych dla dzieci 

8. Wirtualny koncert życzeń z okazji Dnia Matki 

9. 

Przedstawienie teatralne p.t.: „Legenda o Wandzie, co charakter miała i za mąż wyjść nie chciała” w 

wykonaniu aktorów teatru Maska z Krakowa; 

10. 

Autorskie warsztaty artystyczne p.t.: „Bajka o rybaku i złotej rybce” oraz zabawy animacyjne w 

wykonaniu Kingi Bobienko z Ence – pence. 

11. Konkurs na „Rodzinny stroik bożonarodzeniowy” 

Źródło: dane GOKiS w Kuźnicy 
 

Projekty realizowane w GOKiS: 

 „Wyposażenie sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kuźnicy " z 

PROW na lata 2014-2020 – zrealizowano 

 „Sieć na kulturę w podregionie białostockim” współfinansowany ze środków 

Euroejskirgo Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa - zakwalifikowano 

Poprawa infrastruktury i zakup sprzętu do GOKiS: 

 realizacja projektu ,, Wyposażenie sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i 

Sportu w Kuźnicy " z PROW na lata 2014-2020: zakup mikrofonów, świateł disco, 

laptopa, tableta, statywów, nagłośnienia stacjonarnego, nagłośnienia przenośnego, 

ekranu 4x4m elektrycznego, rzutnika, wytwornicy dymu 

 remont instalacji elektrycznej w sali widowiskowej 

 remont świetlicy internetowej GOKiS 

 remont korytarza przy kuchni i projektorni 

 remont kamcelarii i pomieszczenia obok kancelarii 

 zakup mebli biurowych do kancelarii 

 zakup zmywarek do kuchni GOKiS oraz do Świetlicy Wiejskiej w Klimówce. 

 

Biblioteka Publiczna Gminy Kuźnica posiada status instytucji kultury i jest wpisana do 

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

Od 2018 biblioteka została przeniesiona do wyremontowanego lokalu mieszczącego się przy 

ulicy Sokólskiej 41/1. Jest to budynek, w którym zlokalizowany jest także Ośrodek Zdrowia. 

Obecnie biblioteka 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 
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najmłodszych. Biblioteka posiada odrębne „miejsce dla czytelnika” oraz stanowiska dla 

korzystających z Internetu.  

W 2020 roku w bibliotece były zatrudnione trzy osoby. Dwie na stanowiskach 

bibliotekarskich na pełnym etacie oraz jedna na stanowisku gospodarczym na ¼ etatu.  

Biblioteka przed wystąpieniem pandemii była czynna od poniedziałku do piątku od 9.00 do 

17.00, a w soboty od 8.00 do 16.00. Od marca jest otwarta dla czytelników od poniedziałku do 

piątku od 8.00 do 16.00. Skróciliśmy zatem godziny otwarcia instytucji i zaprzestaliśmy 

otwarcia w soboty. Biblioteka cały czas pracuje w reżimie sanitarnym umożliwiającym 

wypożyczanie zbiorów czytelnikom (w punkcie obsługi), ale uniemożliwiającym 

przeprowadzanie działań m.in. odwołanie przewidzianych warsztatów czy spotkań, brak 

wolnego dostępu do księgozbioru, brak możliwości korzystania z czytelni i komputerów 

udostępnianych w bibliotece. 

W grudniu 2020 roku biblioteka uruchomiła dla swoich czytelników nową usługę pn. 

Książka w skrytce. Polega ona na bezkontaktowym wypożyczeniu i zwrocie książek 

wypożyczonych lub zamówionych w bibliotece. Na ścianie budynku, w którym mieści się na 

biblioteka (tuż obok drzwi wejściowych do instytucji), zamontowano 12-skrytkową szafę z 

zamkami elektronicznymi, w której czytelnik odbiera i zwraca książki. Usługa Książka w skrytce 

będzie dostępna nie tylko w okresie pandemii i zamknięcia biblioteki, ale również poza stałymi 

godzinami pracy instytucji. Jest to również nasze rozwiązanie na wypożyczanie księgozbioru 

dla osób, które mają problem z wejściem na piętro (osoby niepełnosprawne, z wózkami 

dziecięcymi).  

Pomimo skomplikowanych warunków pandemicznych staraliśmy się nie zostawiać naszych 

czytelników i prowadzić obsługę seniorów w naszej bibliotece. W 2020 roku pracownica 

biblioteki została powołana na koordynatora ds. dostępności w naszej instytucji. 

Współpracujemy z rodzinami i opiekunami osób starszych dobierając dla osób 

niedowidzących książki z odpowiednią czcionką. Obecnie w zbiorach biblioteki jest 61 

woluminów z dużą czcionką z serii „Wielkie Litery”. Posiadamy w swoich zbiorach także 

audiobooki (152 jednostek inwentarzowych) również z myślą o osobach niedowidzących. Jeśli 

chodzi o fizyczny dostęp osób niepełnosprawnych do biblioteki to niestety jest on nadal 

utrudniony ze względu na barierę architektoniczną jaką są schody. Zamontowaliśmy na nich 

taśmy antypoślizgowe. Staramy się rozwiązywać ten problem na miarę własnych możliwości. 

Osobom starszym i schorowanym znosimy książki na parter. Z myślą również o osobach ze 

specjalnymi potrzebami powstała opisana  powyżej usługa Książka w skrytce.  

Nasi czytelnicy dość szybko dostosowali się do nowego sposobu obsługi w bibliotece 

(dostosowanie instytucji do reżimu sanitarnego) i nie zauważyliśmy zdecydowanego spadku w 

grupie seniorów. Czytelnicy byli z nami w stałym kontakcie telefonicznym. 

Włączyliśmy się także do ogólnopolskiej akcji druku przyłbic 3D współpracując z 

Białostockim Parkiem Naukowo-Technologicznym. Przekazane zostały one do szpitala w 

Sokółce oraz dla Ochotniczej Straż Pożarnej w Kuźnicy i Saczkowcach.  

W 2020 roku pozyskaliśmy środki zewnętrzne w kwocie 36 730,00 zł. W ramach Programu 

Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020” otrzymaliśmy 25 500,00 zł i 
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zakupiliśmy komputer stacjonarnych wraz z monitorem, 4 laptopy, 1 klawiaturę oraz 6 szt. 

myszy komputerowych, 6 tabletów, 6 robotów edukacyjnych, 8 szt. oprogramowania office, 8 

szt. oprogramowania antywirusowego, 4 szt. słuchawek komputerowych, 2 szt. czytników 

kodów, 2 szt. UPS, 3 szt. listew zasilających. Dzięki środkom finansowym Ministra Kultury, 

Dziedzictwa Narodowego i Sportu w wysokości 6 230,00 zł jakie udało nam się pozyskać 

w ramach Programu Wieloletniego “Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1. 

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych na zakup usług dostarczanych drogą 

elektroniczną zakupiliśmy dla naszych czytelników dostęp do platformy Legimi. Jest to 

internetowa platforma oferująca dostęp do książek w wersji elektronicznej: audiobooków i e-

booków. W ramach tego samego programu otrzymaliśmy środki na zakup nowości 

wydawniczych na kwotę 5 000,00zł i zakupiliśmy 203 pozycje książkowe.  

Dzięki dodatkowemu wsparciu z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii mieliśmy możliwość kontynuowania zajęć z 

robotyki programowania (styczeń-luty). Również firma Metal-Fach wsparła bibliotekę i dzięki 

sponsoringowi umożliwiła zorganizowanie wystawy pt. „Karol Wojtyła. Narodziny”.  

W 2020 roku złożyliśmy też wnioski do programów dotacyjnych takich jak: Kultura-

Interwencje, Moja mała Ojczyzna, Kultura w sieci. Niestety nie otrzymaliśmy dofinansowania.  

Biblioteka posiada licencję do systemu bibliotecznego MAK+. Dąży się do systematycznego 

wprowadzania księgozbioru oraz rejestracji czytelników. Nasi czytelnicy korzystają z 

elektronicznego katalogu, o czym świadczy wysoka liczba zarezerwowanych w ten sposób 

książek. W 2020 roku założyliśmy nasza pierwsza stronę internetową 

www.bibliotekakuznica.pl wraz z Biuletynem Informacji Publicznej oraz powstał nasz profil na 

portalu społecznościowym Facebook. Wszystko w celu usprawnienia kontaktu z naszymi 

czytelnikami.  

Biblioteka Publiczna Gminy Kuźnica obecnie w swoich zbiorach posiada 152 audiobooki w 

tym: 70 literatura piękna dla dorosłych, 49 literatura piękna dla dzieci i młodzieży, 33 inna 

Tworzenie zbiorów rozpoczęliśmy w 2018 roku. Jeśli chodzi o zainteresowanie audiobookami 

to możemy stwierdzić, że statystycznie co 16 czytelnik zarejestrowany w naszej bibliotece 

wypożyczył audiobooka. Mamy nadzieję, że w miarę upływu czasu coraz więcej czytelników 

zainteresuje się tego typu zbiorami. Najczęściej audiobooki wypożyczają ludzie młodzi. 

Polecamy naszym czytelnikom także różnego rodzaju akcje promujące darmowe audiobooki 

w sieci m.in. Empik Go i darmowe audiobooki.  

W miarę środków finansowych biblioteki będzie rozbudowywać księgozbiór o kolejne 

pozycje.  

Tabela 53. Funkcjonowanie Biblioteki Publicznej Gminy Kuźnica z podziałem na kwartały:  

Pierwszy kwartał 

1. Organizacja zajęć z robotyki i programowania 

Robotyka w bibliotece – alternatywą dla 

fonoholizmu wśród dzieci – kontynuacja 

projektu (5 zajęć- styczeń , luty) 

2. Organizacja spotkania dzieci z psychologiem 

dziecięcym dotyczącego uzależnień od 

http://www.bibliotekakuznica.pl/
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nowych technologii i możliwości radzenia 

sobie z nimi. 

3. Akcja czytelnicza i wystawa publikacji ph. 

„Walentynki z książką” 

4. Podsumowanie projektu z robotyki m.in. 

zajęcia z bajkoterapii, kalambury biblioteczne, 

poczęstunek dla uczestników. 

5. Organizacja zajęć z robotyki i programowania 

w ramach kolejnego projektu pn. Robotyka, 

programowanie i kreatywne spędzanie 

wolnego czasu przez dzieci w bibliotece. W 

ramach projektu odbyły się dwa warsztaty i ze 

względu na pandemię zostały przesunięte na 

2021 rok. 

Drugi kwartał 

1. Włączenie się do druku przyłbic 3D. 

Przekazanie przyłbic do szpitala w Sokółce 

oraz dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuźnicy i w 

Saczkowcach. 

2. Organizacja wystawy Karol Wojtyła. Narodziny 

przy współpracy z Centrum Myśli JPII w 

Warszawie, a dofinansowanej przez Metal-

Fach w Sokółce. 

Trzeci kwartał 

1. Otrzymanie środków zewnętrznych po 

złożeniu wniosku z programu Kraszewski. 

Komputery dla bibliotek 2020 na sprzęt 

komputerowy dla biblioteki w kwocie 25 

500,00 zł. 

2. Otrzymanie środków zewnętrznych po 

złożeniu wniosku na zakup nowości 

wydawniczych do biblioteki w kwocie  

5 000,00 zł. 

3. Zakwalifikowanie się i promocja projektu 

„Mała książka- wielki człowiek”- wydawanie 

wyprawek czytelniczych dla przedszkolaków z 

rocznika 2014-2017 (od III kwartału do końca 

roku). 

4. Włączenie się w opracowanie wystroju 

florystycznego na grobie Nieznanego 

Żołnierza w związku z obchodami Bitwy 

Niemeńskiej oraz otwarcia szlaku 21 Dywizji 

Górskiej w Kuźnicy  (współpraca z Urzędem 

Gminy Kuźnica). 

5. Udostępnienie w bibliotece wystawy 

dotyczącej bitwy niemeńskiej i bitwy pod 

Kuźnicą w 1920 roku (w związku z uczczeniem 

setnej rocznicy). 
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Czwarty kwartał 

1. Uruchomienie strony internetowej oraz 

Biuletynu Informacji Publicznej Biblioteki 

Publicznej Gminy Kuźnica: BIP. 

Źródło: opracowanie Biblioteka Publiczna Gminy Kuźnica. 

 

Udział bibliotekarzy w szkoleniach i warsztatach doszkalających on-line:  

 szkolenie „Animacja w sieci” 

 szkolenie z literatury skandynawskiej „Na północ. Literatura skandynawska” 

 warsztaty „Zakochaj się w swojej miejscowości! Niemapa jako źródło scenariuszy 

do zajęć w bibliotece” 

 szkolenie „Sieć dyrektorów – daj się zaplątać” 

 szkolenie Dyskusyjnego Klubu Książki „Literacko-kulinarne inspiracje zasmakowane 

wszystkimi zmysłami” 

 szkolenie „E-booki w bibliotece- wprowadzenie do wdrożenia usług w bibliotece” 

 szkolenie „Jak przeprowadzić badanie satysfakcji użytkowników bibliotek?” 

 szkolenie „Nowe wydanie tablic UKD” 

 udział w „E-konferencji bibliotek województwa podlaskiego” 

 szkolenie „Tikowe inspiracje w promowaniu działań biblioteki” 

 szkolenie „RODO w bibliotece” 

 szkolenie „Skuteczne tworzenie wniosków do MKiDN” 

 szkolenie „Koordynator ds. dostępności” (płatne ze środków biblioteki) 

 szkolenie „Aplikuj do MKiDN dobre rady i wskazówki” 

 szkolenie „Wielkie Litery. Książka dla seniorów i osób słabowidzących w Bibliotece 

Publicznej” 

 szkolenie „Gry w programach MKDNiS. Biblioteki, muzea, domy kultury” 

 szkolenie „Gry w programach MKiDN. Biblioteki, muzea, domy kultury” 

 szkolenie „Lego w bibliotece” 

 szkolenie „Długopisy 3D i drukarki 3D w bibliotece” 

 

Udział w projektach (pozyskiwanie środków zewnętrznych):  

 przygotowanie i złożenie wniosku do projektu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” 

(otrzymane środki 25 500,00 zł) 

 przygotowanie i złożenie wniosku w ramach Programu Wieloletniego “Narodowy 

Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 

publicznych na zakup usług dostarczanych drogą elektroniczną (otrzymane środki  

6 230,00 zł) 

 przygotowanie i złożenie wniosku w ramach Programu Wieloletniego “Narodowy 

Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 

publicznych (otrzymane środki: 5 000,00 zł) 

 pozyskanie sponsora wystawy ph. „Karol Wojtyła. Narodziny” (firma Metal Fach w 

kwocie 500,00 zł) 
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 przygotowanie i złożenie wniosku do programu dotacyjnego „Kultura w sieci” 

(pozytywna obecna lecz brak dofinansowania) 

 przygotowanie i złożenie wniosku do programu Kultura-Interwencje we współpracy 

z pracownikiem Urzędu Gminy w Kuźnicy (pozytywna ocena komisji lecz brak 

dofinansowania) 

 pomoc przy przygotowaniu wniosku we współpracy z pracownikiem Urzędu Gminy do 

programu dotacyjnego „Moja mała Ojczyzna” (pozytywna ocena komisji lecz brak 

dofinansowania).  

Tabela 54. Wskaźniki funkcjonalności biblioteki w 2020 roku 

Nazwa wskaźnika rok 2020 

Liczba zbiorów bibliotecznych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 5368 

Liczba tytułów czasopism bieżących w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 3,34 

Liczba zakupionych książek w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 158,4 

Liczba nabytków w stosunku do liczby zbiorów bibliotecznych w % 2,95 

Liczba ubytków w stosunku do liczby zbiorów bibliotecznych w % 0,00 

Zbiory opracowane komputerowo w stosunku do ogólnej liczby zbiorów 

w % 
84,20 

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 
1,28 

Liczba godzin w tygodniu, w których dostępne są usługi biblioteczne 40 

Personel w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 0,51 

Wypożyczenia w przeliczeniu na mieszkańca 2,4 

Wykorzystanie zbiorów w bibliotece w przeliczeniu na mieszkańca 0,1 

Aktywność wykorzystania zbiorów (obrót) 0,5 

Odwiedziny fizyczne w bibliotece w przeliczeniu na mieszkańca  1,0 

Odwiedziny wirtualne w przeliczeniu na mieszkańca 0,3 

Udział użytkowników w imprezach bibliotecznych w przeliczeniu na 1000 

mieszkańców 
11 

Liczba uczestników szkoleń dla użytkowników w przeliczeniu na 1000 

mieszkańców 
0 

Procent populacji docelowej objętej usługami 13 

Koszt w przeliczeniu na odwiedziny w bibliotece 62,7 

Stosunek wydatków na gromadzenie zbiorów do kosztów personelu 0,17 

Wydatki biblioteki w przeliczeniu na użytkownika 487,6 

Wydatki na zbiory elektroniczne jako procent wydatków na gromadzenie 

zbiorów 
26,6 

Wydatki na zbiory biblioteczne w przeliczeniu na mieszkańca 6,01 

Usługi sieciowe i/lub interaktywne 6 

Liczba godzin udziału w szkoleniach zawodowych w przeliczeniu na 

pracownika  

biblioteki 

19 



Strona 84 z 96 
 

Źródło: opracowanie Biblioteka Publiczna Gminy Kuźnica 

 

4. GOSPODARKA KOMUNALNA 

 

a) ogólna charakterystyka (działalność, zasoby ludzkie, środki trwałe, zadania) 

 

  Na przestrzeni 2020 roku Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  

zajmował się głównie realizacją podstawowych działań własnych Gminy: zbiorowym 

zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków oraz odbiorem od mieszkańców i wywozem 

odpadów komunalnych. 

 Oprócz tego w roku 2020 Zakład wykonał 32 przyłącza, w tym 27 wodociągowych i 10 

kanalizacyjnych. Wykonano też zadanie inwestycyjne: fragment linii wodociągowej przy ul. 

Kościuszki. Wykonując zadania z zakresu remontów i bieżącego utrzymania dróg Zakład 

naprawiał uszkodzone odcinki dróg, zajmował się też profilowaniem dróg i koszeniem poboczy. 

Z uwagi na łagodny przebieg zimy w roku 2020 jeśli chodzi o zimowe utrzymanie dróg - jedynie 

w styczniu i grudniu posypywano solą newralgiczne fragmenty dróg, likwidując skutki 

gołoledzi. 

 W ramach usług dla mieszkańców ZGKiM wynajmował koparkę oraz ciągniki z 

przyczepami. 

 Rok 2020 Zakład zaczął ze stanem zatrudnienia wynoszącym 21 osób, z czego 6 

zatrudnionych było na czas określony. Stan zatrudnienia wynikał głównie z tego, że w roku 2019 

wykonywano dużo remontów dróg i w tym celu zatrudniono kilka osób. Stan osobowy Zakładu 

zmniejszał się w ciągu roku za sprawą rezygnacji z remontów dróg oraz przejęcia wywozu 

odpadów przez MPO Białystok. Pod koniec roku zatrudnionych było 13 osób. 

 W roku 2020 Zakładowi przybyło środków trwałych. 

 W lutym Urząd Gminy zakupił na potrzeby Zakładu samochód ciężarowy Renault 

Master do zbierania i transportu surowców wtórnych. Samochód służył też do wyjazdów po 

części zamienne oraz  transportu na terenie gminy. 

 W związku z ustawowym obowiązkiem posiadania wagi samochodowej przez firmę 

zajmującą się zbieraniem odpadów od mieszkańców Urząd zakupił platformową wagę 

samochodową, na której można ważyć pojazdy samochodowe o masie do 50 Mg. 

 Kolejnymi nabytkami są mini-koparka JCB 8014 i przyczepa do jej transportu. Przy 

wykonywaniu przyłączy wodociągowych często zachodzi konieczność użycia koparki o małej 

masie i małych gabarytach, a JCB 8014 ma te cechy. Fabrycznie nowa przyczepa marki Wiola o 

DMC 2700 kg umożliwi przewiezienie koparki w dowolny zakątek Gminy. 

Wykwalifikowani pracownicy biblioteki jako procent wszystkich 

pracowników  

działalności podstawowej 

50,0 

Procent budżetu organizatora przeznaczony na bibliotekę 1,0 

Procent budżetu biblioteki uzyskany ze specjalnych grantów lub 

dochodów własnych 
19,8 
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 Na potrzeby wykonywanych przyłączy wodociągowo – kanalizacyjnych Zakład otrzymał 

ubijak stopowy i wiertnicę poziomą. Urządzenia te pozwolą na wykonywanie  przyłączy 

wymagających przewiertów pod jezdnią lub pod budowlami. W minionych latach Zakład 

wynajmował ubijak, a przewierty na potrzeby Zakładu wykonywały inne firmy. 

 Zakupione na potrzeby przyłączy maszyny i urządzenia wraz z kupioną wcześniej przez 

Zakład zgrzewarką do rur PE umożliwiają samodzielne wykonywanie przez Zakład przyłączy 

oraz wszelkich napraw sieci wodociągowej, co dotychczas było dość utrudnione. 

 

b) zbiorowe zaopatrzenie Gminy w wodę i odprowadzanie ścieków 

 

 W marcu 2020 roku Zakład podpisał umowę pilotażową z firmą APATOR – POWOGAZ z 

Poznania, która udostępniła w formie pilotażu wodomierze ze zdalnym odczytem oraz 

oprogramowanie do ich obsługi. Umowa pilotażowa była początkiem stałej współpracy z 

APATOREM, dzięki czemu Zakład zaczął instalować wodomierze ze zdalnym odczytem. Mają 

one nie tylko tę zaletę, że odczyt wskazań jest możliwy z odległości kilkudziesięciu do 200 m, 

ale też są odporne na próby ingerencji mającej na celu zafałszowanie wskazań, rejestrują próby 

ingerencji i są bardzo dokładne, jeśli chodzi o pomiar przepływającej wody w stosunku do 

typowych wodomierzy wcześniej stosowanych. 

 Proces wymiany wodomierzy tradycyjnych na wodomierze firmy APATOR jakkolwiek 

kosztowny i długotrwały przyniesie docelowo Zakładowi znaczne oszczędności. 

 Wiosną 2020 roku, po wypełnieniu wszelkich niezbędnych uzgodnień i formalności 

rozpoczęła się długo oczekiwana modernizacją oczyszczalni ścieków, będąca w  istocie budową 

nowej, nowoczesnej oczyszczalni. Inwestycja o wartości 7,2 mln zł realizowana we współpracy 

z partnerem białoruskim wpłynie pozytywnie na stan środowiska naturalnego, zaś gminę uwoli 

od problemów technicznych związanych z eksploatacją przestarzałej obecnej oczyszczalni 

ścieków. 

 Oddanie do użytku zmodernizowanego obiektu ma nastąpić we wrześniu 2021 roku. W 

projekcie modernizacji jest także uwzględniony zakup specjalistycznego samochodu typu 

WUKO do udrożniania linii kanalizacyjnej oraz ciągnika rolniczego i przyczepy do wywozu i 

zagospodarowania osadu pościekowego. 
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Tabela 55. Zestawienie sprzedaży wody w roku 2020 w poszczególnych kwartałach z podziałem na odbiorców indywidualnych i zakłady pracy 

 
I kw II kw III kw IV kw 

razem 

m3 
razem wartość 

 m3 Wartość 

brutto 
m3 Wartość 

brutto 
m3 Wartość 

brutto 
m3 Wartość 

brutto 
  

odbiorcy indywidualni 19 189,10 57 178,41 28 121,10 83 732,14 24 065,30 71 677,39 24 230,50 71 972,08 95 606,00 284 560,02 
zakłady pracy 5 504,00 22 945,88 4 231,00 17 637,90 5 400,00 22 511,22 5 905,50 24 618,24 21 040,50 87 713,24 

razem 24 693,10 80 124,29 32 352,10 101 370,04 29 465,30 94 188,61 30 136,00 96 590,32 116 646,50 372 273,26 

Źródło: opracowanie ZGKiM w Kuźnicy 

 

Tabela 56. Zestawienie roczne sprzedaży wody 

ilość m3 Wartość netto [zł] VAT Wartość brutto[ zł] 

116 646,50 345 229,29 27 043,97 372 273,26 

Źródło: opracowanie ZGKiM w Kuźnicy 

 

Tabela 57. Zestawienie kosztów dostarczania wody z wodociągu Sokółka 
 

Zakup wody z wodociągu Sokółka 

Ilość 

m3 

Wartość 

netto 

VAT Wartość 

brutto 

29 888,00 81 951,17 6 556,08 88 507,25 

Źródło: opracowanie ZGKiM w Kuźnicy. 
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c) działania w zakresie gospodarki odpadami 

 

 W roku 2019 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zbierane od mieszkańców 

odpady dostarczał do instalacji firmy LECH w Białymstoku oraz Hryniewiczach. Odbywało się 

to w związku z przynależnością gminy Kuźnica do określonego regionu, zgodnie z Wojewódzkim 

Planem Gospodarki Odpadami. W sytuacjach awaryjnych odpady można było dostarczyć do 

Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Hajnówce. 

 Niestety latem 2019 roku zapis o regionalizacji wywozu odpadów został wykreślony z 

ustawy i wywożący odpady Zakład zderzył się z regułami „wolnego rynku”, czy też raczej z 

brakiem tych reguł. Instalacje, do których Zakład woził odpady odmówiły (mimo zawartych 

umów) dalszego ich przyjmowania. Odmowy wpływały do Zakładu począwszy od połowy 

grudnia 2019 roku, do końca lutego 2020. 

 Zakład znalazł się w trudnej sytuacji, ponieważ zobligowany umową z Gminą miał 

obowiązek odebrać odpady od mieszkańców, z drugiej jednak strony nie miał komu ich 

przekazać. 

Dopiero z dniem 16 marca 2020 roku zawarta została umowa z odległym o 160 km od Kuźnicy 

Zakładem Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej i wywóz odpadów zaczął się 

odbywać zgodnie z harmonogramem. 

 Na przestrzeni roku 2020 nieraz jednak się okazywało, że częste awarie instalacji w ZGK 

Ostrów Mazowiecka dezorganizują wywóz odpadów z terenu gminy Kuźnica. W następstwie 

tych awarii instalacja odmawiała okresowo przyjęcia odpadów i ogłoszony wcześniej 

harmonogram stawał się nierealny. 

 Problemem dla mieszkańców Kuźnicy było porzucanie w różnych miejscach pustych 

opakowań kartonowych i foliowych – pozostałości po towarach, które wywieziono za granicę. 

W wyniku przeprowadzonych rozmów z przedsiębiorcami i właścicielami sklepów ilość 

porzucanych opakowań drastycznie spadła, ponieważ przedsiębiorcy zostali zmuszeni do 

zawarcia stosownych umów i w ich ramach dostarczania zbieranych surowców wtórnych do 

kontenerów na terenie bazy Zakładu. 

 Niekorzystne tendencje w zakresie przetwarzania i zagospodarowywania surowców 

wtórnych, które kumulowały się od jesieni 2019 roku przysporzyły Zakładowi problemów z 

surowcami zbieranymi od mieszkańców. Już latem 2020 roku huty przestały odbierać szkło, 

okresowo występowały problemy z odbiorem makulatury oraz zmieszanych opakowań. 

 Zakład dopiero w listopadzie i grudniu zdołał znaleźć odbiorców na zmagazynowane 

surowce wtórne. 

 W grudniu 2020 roku na ogłoszonym przez Wójta Gminy przetargu na wywóz odpadów 

firma MPO Białystok zaoferowała cenę tak niską, że nie pokrywałaby ona nawet kosztów 

ponoszonych przez Zakład. W związku z tym z końcem roku Zakład zaprzestał zbierania 

odpadów od mieszkańców. 

 Ponieważ przychód z wywozu odpadów stanowił znaczny udział w przychodach Zakładu 

ogółem, pracę w Zakładzie straciły 4 osoby. 
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 Zakład w dalszym ciągu będzie świadczył usługę wywozu odpadów dla firm z terenu 

gminy. 

 

d) realizacja zadań w zakresie utrzymania dróg 

 

 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z powodu braku odpowiedniego 

sprzętu nie brał udziału w budowie dróg na terenie Gminy. Byłoby niecelowe inwestowanie w 

taki sprzęt, skoro na rynku funkcjonują firmy, które są wyspecjalizowane w budowie dróg i 

dysponują nowoczesnym sprzętem. 

 Zakład nie wycofuje się jednak z zadań konserwacji dróg i drobnych napraw. W roku 

2020 Zakład w miarę potrzeb prowadził profilowanie dróg równiarką. Ponieważ pogoda wiosną 

i latem sprzyjała wzrostowi przydrożnej roślinności, Zakład prowadził wykaszanie pasów 

drogowych dróg gminnych. 

 W Kuźnicy w zwartej zabudowie ciągnik z zamiatarką prowadził zamiatanie ulic. 

Wielokrotnie w ciągu roku koszone były trawniki, zbierano i wywożono skoszoną trawę, spadłe 

liście, obcięte gałęzie. 

 Zakład wykonywał też drobne naprawy nawierzchni dróg, wymagające użycia koparki i 

ciągników z przyczepami. 

 

e) gospodarka finansowa Zakładu 

   

 ZGKiM w Kuźnicy działa w formie zakładu budżetowego. Prowadzi odpłatną działalność 

usługową oraz otrzymuje od Gminy dotacje przedmiotowe. Gmina dopłaca do 1 m3 

dostarczanej wody 0,24 zł dla gospodarstw oraz do 1 m 3 odprowadzanych ścieków 2,19 zł dla 

gospodarstw domowych i 2,78 zł dla pozostałych dostawców ścieków.   

 W 2020 roku zakład zrealizował przychody wyższe w stosunku do przychodów 

zaplanowanych tj. zostały zrealizowane w kwocie 1 935 990,93 zł tj. w 108,89 % planu 

pierwotnego na rok 2020 wynoszącego 1 778 000,00 zł. 

 Łączne koszty działalności bieżącej zakładu wyniosły 1 903 120,00 zł. W ujęciu 

wartościowym wysokość poniesionych przez Zakład kosztów działalności bieżącej w 

poszczególnych grupach prezentuje poniższa tabela: 

 
Tabela 58. Szczegółowe zestawienie kosztów działalności bieżącej Zakładu za 2019r. i 2020r. 
 

Wyszczególnienie kosztów 2019 2020 

Amortyzacja - 748,42 

Zużycie materiałów i energii 466 742,74 513 548,62 

Usługi obce 272 166,84 391 336,39 

Podatki i opłaty 39 718,13 50 648,58 

Wynagrodzenia 863 536,16 748 837,38 
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Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla 

pracowników 

194 607,41 172 423,81 

Pozostałe koszty rodzajowe 18 726,94 14 092,73 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 10 531,30 6 344,07 

Pozostałe koszty operacyjne 7 849,60  

Koszty finansowe 2 117,52 5 140,11 

Razem koszty 1 875 996,64 1 903 120,11 

Źródło: opracowanie ZGKiM w Kuźnicy. 

 
Struktura kosztów ogółem działalności bieżącej w 2020 roku zasadniczo nie uległa zmianie w 

stosunku do roku 2019. W dalszym ciągu największy udział w kosztach działalności bieżącej 

miały koszty wynagrodzeń, materiały i energia. 

Zakład zamknął rok zyskiem w kwocie 84 629,14 zł. Faktyczny stan środków obrotowych 

ustalony jako różnica między sumą stanu środków obrotowych na początek roku oraz 

należnych przychodów związanych z prowadzoną działalnością a sumą opłaconych kosztów i 

zobowiązań ujętych w zatwierdzonym planie finansowym zakładu znacząco się zwiększył w 

stosunku do lat poprzednich. W 2020 roku odnotowano dodatni stan środków obrotowych w 

wysokości 66 299,43 zł. 
 

5. AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA  

 

Aktywność ludności została mocno ograniczona przez pandemię COVID-19. Pandemia 

koronawirusa sprawiła, ze na całym świecie masowo zostały odwoływane lub przenoszone 

wydarzenia kulturalne, a wybory odbywały się w reżimie sanitarnym. Wyrazem aktywności 

społeczeństwa jest zainteresowanie mieszkańców udziałem w wyborach. W 2020 r. w Gminie 

Kuźnica ludność aktywnie uczestniczyła w wyborach prezydenckich. 

W Gminie Kuźnica zanotowano najwyższą frekwencję spośród gmin powiatu sokólskiego w 

obu turach wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. Frekwencja w Gminie 

Kuźnica wyniosła odpowiednio w I turze 57,50% w II turze 62,20% dla porównania frekwencja 

w powiecie sokólskim w I turze wyborów wyniosła 54,83%1, a w II turze wyborow 

prezydenckich wyniosła 59,01%2  

Tabela 59. Frekwencja w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w Gminie Kuźnica 

I tura  II tura  

Frekwencja 
Liczba kart 
ważnych 

Liczba 
uprawnionych 

Frekwencja 
Liczba kart 
ważnych 

Liczba 
uprawnionych 

57,50% 1 859 3 233 62,20% 2 014 3 238 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej  

                                                           
1 https://prezydent20200628.pkw.gov.pl/prezydent20200628/pl/frekwencja/1/Koniec/pow/201100 
2 https://prezydent20200628.pkw.gov.pl/prezydent20200628/pl/frekwencja/2/Koniec/pow/201100 
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Wykres 7. Frekwencja w zebraniach sołeckich w Gminie Kuźnica 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Kuźnica 
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Udział w zebraniach sołeckich aktywizuje społeczeństwo. Uczy ludzi samorządności, 

zaszczepia w nich przedsiębiorczość i innowacyjność, dzięki czemu Polacy stają się 

społeczeństwem obywatelskim, zaangażowanym w sprawy państwa, a przede wszystkim 

swojego najbliższego otoczenia3. Najwyższą frekwencję na zebraniu soleckim odnotowano w 

sołectwie Wyzgi, a najniższą w sołectwie Kuźnica oraz w sołectwie Nowodziel, podobnie jak w 

roku 2019. Wysoką frekwencję zarejestrowano w sołectwie Białobłockie (62,50%), Wołyńce 

(61,11%), Łowczyki (46,15%), Cimanie (42,55 %).  Zarówno w 2019 r. jak i 2020 r. frekwencja 

utrzymała się na zbliżonym poziomie.  
 

6. ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH W SEKTORZE SAMORZĄDOWYM (SZKOLENIA, 

STUDIA) 

 

Sprawność oraz efektywność działania jednostki samorządu terytorialnego zależy w 

ogromnym stopniu od zasobów ludzkich oraz struktury organizacyjnej urzędu. Poprzez 

określenie zasobów ludzkich należy rozumieć podnoszenie, doskonalenie oraz rozwijanie 

zarówno wrodzonych, jak i nabytych możliwości ludzkich, tj. potencjału zatrudnionych ludzi. 

Nieustanne podnoszenie kwalifikacji, zgłębianie zagadnień i doskonalenie umiejętności 

pracowników zwiększa jakość świadczonych przez nich usług.  Kształcenie, doskonalenie 

zawodowe i wykorzystanie potencjału pracowników jest inwestycją wpływającą  na 

podniesienie standardów pracy w urzędzie a tym samym przyczynia się do rozwoju gminy. 

Przywołując artykuł 24 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych, który brzmi: „Do obowiązków pracownika samorządowego należy w 

szczególności stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych”, pracownicy 

samorządowi zobowiązani są do rozwijania swoich umiejętności oraz kwalifikacji . 

 W 2020 r. w związku z panującą na całym świcie pandemią, możliwości szkoleń oraz 

konferencji zostały ograniczone. Jednakże pracownicy samorządowi Urzędu Gminy Kuźnica 

korzystali z innej formy odbywania szkoleń niż stacjonarna. Dzięki środkom komunikacji 

elektronicznej uczestniczyli w różnych formach doskonalenia wiedzy, podnoszenia kwalifikacji 

oraz umiejętności. Pracownicy Urzędu Gminy Kuźnica skorzystali z 14 szkoleń w formie online, 

które uprzednio miały ustaloną datę, godzinę oraz program. Uczestnicy szkoleń łączyli się z 

wykładowcami czy prowadzącymi za pomocą platformy. Szkolenia takie sprzyjają 

doskonaleniu umiejętności oraz poszerzeniu wiedzy wśród uczestników, którzy mają także 

możliwość wymiany swoich doświadczeń. Łączny koszt szkoleń w 2020 r. odbytych przez 

pracowników Urzędu Gminy Kuźnica wyniósł 6 127,60 zł.  

Rozwój zasobów ludzkich w sektorze samorządowym ma ogromne znaczenie. W 

dużym stopniu pozostaje determinowany kompetencjami jej członków, warunkuje rozwój 

                                                           
3 Przemysław Brzozowski Współpraca administracji publicznej ze społeczeństwem na przykładzie funkcjonowania 

budżetu obywatelskiego Studenckie Zeszyty Naukowe 2018, Vol. XXI, nr 37. 
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regionu i w istotny sposób kształtuje poziom życia społeczności lokalnej. Inwestując w 

doskonalenie umiejętności oraz rozwój zasobów ludzkich, znacznie podnosi się jakość usług 

świadczonych w sektorze samorządowym. 

 

 
 

 

VII PODSUMOWANIE 
   
 

Miniony, 2020 rok pomimo pandemii koronawirusa to udany okres dla Gminy Kuźnica. 

Rozpoczęto modernizację oczyszczalni ścieków w Kuźnicy, zakończono termomodernizację 

Szkoły Podstawowej w Kuźnicy. Poprawa infrastruktury drogowej, usprawnienie połączeń 

pomiędzy różnymi częściami gminy to priorytetowe działania. Rozwój infrastruktury, bardziej 

niż przytoczone w Raporcie liczby i nakłady finansowe, obrazują zmiany naocznie 

obserwowane przez mieszkańców i przyjezdnych, obecne w miejskiej przestrzeni niemal na 

każdym kroku. 

Mam nadzieję, że niniejszy raport będzie doskonałym źródłem wiedzy na temat zmian, 

jakie miały miejsce w ciągu jednego roku na terenie Gminy Kuźnica. 
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SP Szkoła Podstawowa  

gm. gmina  
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