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1. Wstęp 

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

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Raport obejmuje podsumowanie 

działalności Wójta Gminy Komańcza w roku 2019 w zakresie m.in.: realizacji polityk, 

programów, strategii, uchwał rady gminy i funduszu sołeckiego. 

 

2. Informacje ogólne 

 

2.1  Ogólna charakterystyka Gminy Komańcza (w tym demografia) 

Gmina Komańcza leży w południowej części województwa podkarpackiego, 

w powiecie sanockim, na pograniczu Beskidu Niskiego i Bieszczadów. Granice gminy 

wyznaczają: od południa granica państwa ze Słowacją, od wschodu z gminą Cisna, od 

północnego-wschodu z gminą Baligród i Zagórz, od północy z gminami Bukowsko 

i Rymanów, od zachodu z gminą Jaśliska. Przez Gminę przepływają rzeki Osława i Wisłok.  

Powierzchnia gminy obejmuje obszar 387,72 km2. W strukturze użytkowania terenu 

dominują lasy, które zajmują 74,5% powierzchni gminy, a użytki rolne stanowią około 

23%. Na grunty pozostałe przypada 2,5% powierzchni gminy.  

Na terenie gminy zlokalizowane są następujące rezerwaty przyrody: 

 rezerwat „Zwiezło” o powierzchni 2,2 ha, utworzony celem ochrony dwóch jezior 

powstałych przez znaczne osuwiska na zboczach gór „Chryszczata”, jak i również 

zatopionego przy ich powstawaniu lasu; 

 rezerwat „Źródliska Jasiołki” o powierzchni 1 585 ha, utworzony celem ochrony 

naturalnych zbiorowisk roślinnych obejmujących źródliskowe obszary rzek Wisłok 

i Jasiołka; 

 rezerwat „Przełom Osławy pod Duszatynem” o powierzchni 322,45 ha utworzony 

w celu ochrony doliny rzeki Osławy; 

 rezerwat „Przełom Osławy pod Mokrem” o powierzchni 142,79 ha, utworzony w celu 

ochrony odcinka rzeki Osławy oraz zbiorowisk leśnych z licznymi stanowiskami roślin 

chronionych i rzadkich w runie; 

 rezerwat przyrody nieożywionej „Kamień nad Rzepedzią” o powierzchni 91,83 ha, 

utworzony w celu ochrony skałek piaskowców o charakterze uroczyska. 

Ponadto na obszarze gminy znajdują się parki krajobrazowe: 

 Jaśliski Park Krajobrazowy w obszarze gmin: Dukla, Jaśliska, Komańcza oraz 

Krempna. Jego powierzchnia całkowita wynosi 25 288 ha. Jaśliski Park Krajobrazowy 

utworzony został w celu ochrony dorzecza górnej Jasiołki i źródlisk Wisłoki we 

wschodniej części Beskidu Niskiego poprzez utrzymanie go w stanie niezmienionym 
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przyrodniczo, kulturowo i krajobrazowy oraz aby upowszechniać i udostępniać go dla 

celów turystyczno-poznawczych; 

 Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy o powierzchni 51 461 ha, z czego 14 023 ha 

leży na obszarze gminy, chroni walory przyrodnicze krajobrazowe Bieszczadów 

Zachodnich. Stanowi otulinę Bieszczadzkiego Parku Narodowego od strony 

zachodniej i jest częścią Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty 

Wschodnie”.  

Gminę obejmuje także europejska sieć ekologiczna – Natura 2000. 

Teren podzielony jest na 20 miejscowości: Komańcza, Duszatyn, Prełuki, Czystogarb, 

Wisłok Wielki, Dołżyca, Radoszyce, Nowy Łupków, Stary Łupków, Smolnik, Mików, Wola 

Michowa, Maniów, Balnica, Jawornik, Rzepedź, Turzańsk, Szczawne, Kulaszne, 

Wysoczany, które tworzą 14 sołectw. Siedzibą Urzędu Gminy i głównym ośrodkiem 

administracyjnym i usługowym gminy jest Komańcza. 

Na koniec 2019 roku zameldowanych w gminie było 4 690 osób. Liczbę ludności 

według miejscowości prezentuje tabela 1. 

Tabela 1. Liczba ludności w poszczególnych miejscowościach. 

Lp. 
Miejscowość 

Liczba mieszkańców 
stali czasowi razem 

1 Balnica 9 0 9 
2 Czystogarb 282 2 284 
3 Dołżyca 97 0 97 
4 Duszatyn 2 0 2 
5 Jawornik 26 0 26 
6 Komańcza 850 21 871 
7 Kulaszne 182 9 191 
8 Maniów 30 0 30 
9 Mików 55 0 55 
10 Nowy Łupków 410 7 417 
11 Osławica 35 4 39 
12 Prełuki 7 0 7 
13 Radoszyce 172 0 172 
14 Rzepedź 1131 12 1143 
15 Smolnik 164 7 171 
16 Szczawne 398 3 401 
17 Turzańsk 342 1 343 
18 Wisłok Wielki 222 1 223 
19 Wola Michowa 89 1 90 
20 Wysoczany 118 1 119 

Ogółem: 4621 69 4690 
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Przyrost naturalny na przestrzeni ostatnich pięciu lat prezentuje poniższy wykres 

(Wyk. 1). 

 

Wykres 1. Przyrost naturalny w latach 2015 – 2018 w gminie Komańcza. 

 

 

3. Informacje finansowe 

 

Budżet Gminy Komańcza na 2019 rok został uchwalony przez Radę Gminy 

Komańcza Uchwałą nr IV/30/2019 w dniu 28 stycznia 2019 roku. Plan i wykonanie 

dochodów i wydatków oraz rozchody związane ze spłatą kredytu i pożyczki na 

31.12.2019r. przedstawia tabela nr 2. 

Tabela 2. Plan i wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31.12.2019 r. 

Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik [%] 
A. Dochody 19 523 162,12 18 737 772,16 95,98 

w tym    
- dochody bieżące 19 255 759,27 18 471 441,34 95,93 
- dochody majątkowe 267 402,85 266 330,82 99,60 

B. Wydatki 19 672 718,68 17 856 002,76 90,77 
w tym    
- wydatki bieżące 18 942 690,70 17 713 339,12 93,51 
- wydatki majątkowe 730 027,98 142 663,64 19,54 

C. Deficyt/nadwyżka 
(A-B) 

-149 556,56 881 769,40 - 

D1. Przychody ogółem 
z tego: 

434 429,12 434 429,12 100,00 

- kredyty i pożyczki - - - 
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w tym: 

 na realizację programów                
i projektów 
realizowanych    z 
udziałem środków 
pochodzących z 
funduszy strukturalnych 
i Funduszu Spójności 

- - - 

- inne źródła /wolne środki/ 434 429,12 434 429,12 100,00 
D2. Rozchody ogółem: 
z tego: 

284 872,56 284 872,56 100,00 

D.21. spłata kredytów 
i pożyczek 

284 872,56 284 872,56 100,00 

D.25. inne cele - - - 
 

Wynik finansowy budżetu za 2019 rok stanowi nadwyżka budżetowa w wysokości 

881 769,40 zł. 

 

Wykonanie dochodów budżetowych według działów przedstawia tabela nr 3. 
 

Tabela 3. Wykonanie dochodów budżetowych według działów. 

Dział Nazwa działu Plan Wykonanie Wskaźnik 
[%] 

010 Rolnictwo i łowiectwo 320 668,00 320 668,00 100,00 
020 Leśnictwo 15 000,00 11 552,34 77,02 
600 Transport i łączność 21 263,00 99 464,00 467,78 
700 Gospodarka mieszkaniowa 706 184,05 308 378,06 43,67 
710 Działalność usługowa 5 000,00 5 000,00 100,00 
750 Administracja publiczna 100 459,00 100 413,80 99,96 
751 Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

58 687,00 57 931,93 98,71 

754 Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona przeciwpożarowa 

200 000,00 - - 

756 Dochody od osób prawnych, od 
osób fizycznych i od innych 
jednostek nie posiadających 
osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich 
poborem 

6 345 317,00 6 203 911,81 97,77 

758 Różne rozliczenia 6 295 167,71 6 295 167,71 100,00 
801 Oświata i wychowanie  207 895,29 207 217,72 99,67 
852 Pomoc społeczna 220 364,02 215 409,78 97,75 
854 Edukacyjna opieka 

wychowawcza 
19 069,00 13 505,22 70,82 

855 Rodzina 4 348 796,00 4 340 822,34 99,82 
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900 Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska 

659 292,05 558 329,45 84,69 

 Razem: 19 523 162,12 18 737 772,16 95,98 

 

Wykonanie wydatków budżetowych według działów przedstawia tabela nr 4. 

Tabela 4. Wykonanie wydatków budżetowych według działów. 

Dział Nazwa działu Plan Wykonanie Wskaźnik 
[%] 

010 Rolnictwo i łowiectwo 324 194,00 324 069,15 99,96 
020 Leśnictwo 2 500,00 - - 
400 Wytwarzanie 

i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz i wodę 

108 000,00 66 376,66 61,46 

600 Transport i łączność 730 309,82 355 424,38 48,67 
700 Gospodarka mieszkaniowa 354 880,81 255 078,83 71,88 
710 Działalność usługowa 59 030,00 35 094,20 59,45 
750 Administracja publiczna 2 601 904,38 2 284 513,93 87,80 
751 Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

58 687,00 57 931,93 98,71 

754 Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona przeciwpożarowa 

379 700,00 157 644,59 41,52 

757 Obsługa długu publicznego 234 533,46 214 359,55 91,40 
758 Różne rozliczenia 73 000,00 0,00 0,00 
801 Oświata i wychowanie  6 617 395,42 6 475 395,09 97,85 
851 Ochrona zdrowia 75 000,00 64 041,93 85,39 
852 Pomoc społeczna 777 528,99 621 404,96 79,92 
854 Edukacyjna opieka 

wychowawcza 
22 069,00 15 624,00 70,80 

855 Rodzina 4 440 321,46 4 371 557,85 98,45 
900 Gospodarka komunalna 

i ochrona środowiska 
1 749 207,40 1 580 568,93 90,36 

921 Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 

1 007 704,67 926 816,40 91,97 

926 Kultura fizyczna 56 752,27 50 100,38 88,28 
 Razem: 19 672 718,68 17 856 002,76 90,77 

 

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2019r. wyniosło – 5 623 980,48 zł, w tym: 

- kredyty i pożyczki długoterminowe – 5 623 980,48  zł, w tym: 

- pożyczka konsolidacyjna w Simens zaciągnięta w 2016 roku – 4 305 000,00 zł 

- kredyt konsolidacyjny zaciągnięty w 2013 roku w Getin Noble Bank – 1 318 980,48 zł. 
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4. Realizacja Funduszu Sołeckiego 

 

Mieszkańcy sołectw mają do swojej dyspozycji fundusze sołeckie. Szczegółowy 

podział środków funduszu sołeckiego Gminy Komańcza w 2019 roku przedstawia tabela 

nr 5. 

Tabela 5. Podział środków funduszu sołeckiego Gminy Komańcza w 2019 roku. 

Sołectwo Czystogarb 

Lp. Nazwa zdania Rozdział Plan Wykonanie 

1. Utrzymanie boiska sportowego 
na osiedlu 

92601 3 000,00 2 995,03 

2. Naprawa i konserwacja ławek, 
stolików, altany i zakup karuzeli 

70005 1 000,00 641,31 

3. Generalny remont świetlicy 
gminnej (osiedle) 

70005 4 883,85 4 881,14 

4. Remont drogi na wsi  60016 3 000,00 2 999,99 

5. Częściowe wyposażenie boiska - 
wieś 

92601 5 000,00 4 997,83 

6. Koszenie poboczy przy drodze - 
wieś 

60016 883,86 0,00 

Razem:                                              17 767,71 16 515,30 

Sołectwo Dołżyca 

Lp. Nazwa zadania Rozdział Plan Wykonanie 

1. Drugi etap ogrodzenia (części) 
placu rekreacyjnego 

92105 7 603,31 7 564,50 

2. Utrzymanie estetyki wsi 
(wykaszanie) 

92105 3 000,00 3 000,00 

Razem: 10 603,31 10 564,50 

Sołectwo Komańcza 

Lp. Nazwa zadania Rozdział Plan Wykonanie 

1. Remonty i modernizacja dróg 60017 28 822,00 28 822,00 

2. Koszenie placów i poboczy dróg 60017 4 000,00 4 000,00 

3. Zakup ławek 70005 2 000,00 2 000,00 

4. Zakup materiałów do 
odnowienia pomieszczeń 
biblioteki publicznej 

92195 1 000,00 1 000,00 

Razem: 35 822,00 35 822,00 

Sołectwo Nowy Łupków 

Lp. Nazwa zadania Rozdział Plan Wykonanie 

1. Organizacja dorocznej imprezy 
plenerowej „Dni Nowego 
Łupkowa 2019” 

92105 6 000,00 5 932,52 
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2. Zorganizowanie „Dnia Kobiet” 92195 1 000,00 1 000,00 

3. Utrzymanie terenów 
rekreacyjnych wraz z 
towarzyszącą infrastrukturą 
i sprzętem 

92601 8 069,37 8 069,37 

4. Monitoring terenu rekreacyjnego 92105 4 000,00 4 000,00 

5. Zakup mundurów dla OSP Nowy 
Łupków 

75412 4 000,00 4 000,00 

Razem: 23 069,37 23 001,89 

Sołectwo Mików 

Lp. Nazwa zadania Rozdział Plan Wykonanie 

1. Wykonanie dokumentacji 
projektowej na plac zabaw 

92105 3 000,00 2 283,10 

2. Zakup i montaż sprzętu na placu 
rekreacyjnym 

92105 5 385,36 5 375,10 

3. Wykaszanie i odkrzaczanie 
poboczy przy drodze gminnej 

60016 1 000,00 1 000,00 

Razem: 9 385,36 8 658,20 

Sołectwo Radoszyce 

Lp. Nazwa zadania Rozdział Plan Wykonanie 

1. Naprawa nawierzchni drogi 
rolniczej w Osławicy klińcem 
(koło Pani Dal) 

60017 1 500,00 1 500,00 

2. Koszenie stadionu i placu zabaw 
w Radoszycach 

92601 2 000,00 2 000,00 

3. Zakup paliwa i wymiana filtra 
w traktorku 

60017 660,00 550,03 

4. Zagospodarowanie terenu przy 
cerkwi i cmentarzu na działce 
gminnej nr 334 w Radoszycach 

70005 10 562,84 10 562,01 

Razem: 14 722,84 14 612,04 

Sołectwo Rzepedź 

Lp. Nazwa zadania Rozdział Plan Wykonanie 

1. Koszenie poboczy placu zabaw, 
boiska sportowego 

92105 4 000,00 3 200,00 

2. Czyszczenie rowów, przepustów, 
bieżące naprawy dróg 

60016 10 684,08 10 682,23 

3. Dzierżawa TOY-TOY przy placu 
zabaw 

90003 1 000,00 1 000,00 

4. Współfinansowanie urządzenia 
do podnoszenia bramy 

75412 400,00 400,00 

Razem: 16 084,08 15 282,23 

Sołectwo Smolnik 

Lp. Nazwa zadania Rozdział Plan Wykonanie 

1. Wykaszanie placu zabaw i boiska 92105 2 500,00 2 499,98 
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2. Zakup i wymiana 3 okien i drzwi 
wejściowych do klubu 

70005 3 500,00 3 500,00 

3. Wykonanie remont klubu 70005 7 039,12 6 147,54 

Razem: 13 039,12 12 147,58 

Sołectwo Szczawne 

Lp. Nazwa zadania Rozdział Plan Wykonanie 

1. Koszenie boiska w Szczawnem 92601 2 900,00 2 899,98 

2. Zakup 2 szt. Tablic ogłoszeń 70005 3 600,00 3 600,00 

3. Działania na rzecz społeczności 
sołectwa zorganizowane przez 
Koło Seniorów 

92195 4 000,00 4 000,00 

4. Działania na rzecz kultywowania 
tradycji ludowych, działania na 
rzecz rodziny 

92195 3 500,00 3 500,00 

5. Zakup urządzenia 
wielofunkcyjnego do Ośrodka 
Kultury w Szczawnem 

92109 3 000,00 3 000,00 

6. Zakup wyposażenia na plac 
zabaw w Kulasznem 

92105 6 000,00 5 999,99 

7. Zorganizowanie zawodów 
sportowych 

92605 1 500,00 1 184,17 

8. Remont drogi nr 242 w 
Kulasznem 

60016 4 014,31 4 012,76 

Razem: 28 514,31 28 196,90 

Sołectwo Turzańsk 

Lp. Nazwa zadania Rozdział Plan Wykonanie 

1. Zagospodarowanie i utrzymanie 
terenów zielonych 

92105 4 600,00 4 489,32 

2. Odmulanie rowów. Remont dróg 
wewnętrznych 

60017 12 502,10 12 484,50 

3. Spotkanie integracyjne rodzinne 
oraz organizacja plenerowa 
„Dzień dziecka” 

92105 2 200,00 2 013,92 

4. Współfinansowanie urządzenia 
do podnoszenia bramy 
garażowej w OSP Rzepedź 

75412 400,00 400,00 

Razem: 19 702,10 19 387,14 

Sołectwo Wisłok Wielki 

Lp. Nazwa zadania Rozdział Plan Wykonanie 

1. Utrzymanie boiska sportowego 
(koszenie)  

92601 3 500,00 3 500,00 

2. Zakup kosy spalinowej 70005 2 600,00 2 599,00 

3. Spotkania integracyjne 92195 2 000,00 1 999,34 

4. Budowa oświetleń ulicznych 90015 7 124,35 7 124,35 

Razem: 15 224,35 15 222,69 
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Sołectwo Wola Michowa 

Lp. Nazwa zadania Rozdział Plan Wykonanie 

1. Koszenie terenów zielonych 92601 2 000,00 2 000,00 
2. Naprawa, łatanie dziur na 

drodze gminnej 
60016 2 000,00 1 999,98 

3. Zakup i montaż wiaty 92105 6 000,00 5 999,94 
4. Zakup i montaż bujaka na plac 

zabaw 
92601 1 932,90 1 932,90 

5. Wynajęcie Sali do spotkań 92601 50,00 0,00 
Razem: 11 982,90 11 932,82 

Sołectwo Wysoczany 

Lp. Nazwa zadania Rozdział Plan Wykonanie 

1. Wykaszanie placu zabaw 
i cmentarza 

92105 2 500,00 2 500,00 

2. Poprawa i remont dróg  60017 9 070,51 9 010,52 
Razem: 11 570,51 11 510,52 

Ogółem: 227 487,96 222 854,41 

 

 

5. Informacja o stanie mienia komunalnego 

Informacja obejmuje zmiany w stanie mienia od dnia 01.01.2019r. do dnia 

31.12.2019r. 

 

1. Dane dotyczące praw własności: 

 

Czystogarb: 

 
Ogółem 21,8119 ha nieruchomości zagospodarowanych w następujący sposób: 

1). Nie podlegające rozdysponowaniu – 18,3672 ha, tj.: 

- 0,90 ha pod boiskiem sportowym; 

- 17,1872 ha pod drogami; 

- 0,28 ha pod świetlicą wiejską. 

2). Będące w użytkowaniu wieczystym - 0,16 ha, tj.: 

- 0,16 ha Spółdzielni Mleczarskiej w Sanoku. 

3). Będące w użyczeniu – 0,87 ha, tj.: 

- 0,87 ha Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Szczawnem pod 

oczyszczalnią ścieków. 

4). Będące w posiadaniu - 0,39 ha, tj.: 

- 0,39 ha Pana B. K. pod jego budynkami.  

5). W dzierżawie – 0,5156 ha. 
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Pozostaje 1,5091 ha gruntów do zagospodarowania. 

 

Dołżyca: 

 

Ogółem 10,8029 ha nieruchomości zagospodarowanych w następujący sposób: 

1). Nie podlegające rozdysponowaniu – 9,0110 ha tj.: 

- 0,05 ha pod dawne grzebowisko dla zwierząt; 

- 8,6380 ha pod drogami; 

- 0,39 ha pod planowaną świetlicę. 

2). Będące w użytkowaniu wieczystym - 0,06 ha, tj.: 

- 0,06 ha Parafii Rzymsko Katolickiej w Komańczy. 

3). W dzierżawie – 1,6758 ha. 

Pozostaje 0,0561 ha gruntów do zagospodarowania. 

 

Jawornik: 

 

Ogółem 165,5803 ha nieruchomości zagospodarowanych w następujący sposób: 

1). Nie podlegające rozdysponowaniu – 2,3376 ha, tj.: 

- 0,2364 ha pod stacją uzdatniania wody; 

- 2,1012 ha pod drogami. 

2). W dzierżawie – 163,1244 ha. 

Pozostaje 0,1183 ha gruntów do zagospodarowania. 

 

Komańcza:  

 

Ogółem 34,6037 ha nieruchomości zagospodarowanych w następujący sposób: 

1). Nie podlegające rozdysponowaniu - 26,1043 ha, tj.: 

- 0,09 ha przeznaczone pod elektrownię w Komańczy (obok szkoły); 

- 0,14 ha pod garażami dla samochodów gminnych; 

- 0,88 ha pod cmentarzem komunalnym; 

- 0,09 ha pod placem dożynkowym; 

- 0,18 ha pod budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej; 

- 0,23 ha pod skwerkiem; 

- 0,09 ha pod budynkiem urzędu; 

- 18,1396 ha pod drogami; 

- 0,4015 ha pod drogą i terenem rezerwowym pod parking; 

- 3,9562 ha rezerwa terenu pod kompleks rekreacyjno - sportowy w Komańczy 

Letnisko (3,0057 ha czasowo wydzierżawiono Gminnemu Przedsiębiorstwu 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczawnem od. 13.05.2013 do 12.05.2018); 

- 0,10 ha pod budynkiem Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej; 

- 0,0089 ha pod przepompownią na Komańczy Letnisko; 
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- 1,25 ha teren Szkoły Podstawowej w Komańczy; 

- 0,5481 ha, trzy działki przejęte od PKP, w tym jedna działka zabudowana budynkiem 

stacji PKP. 

2). Będące w użytkowaniu wieczystym – 1,7197 ha, tj.: 

- 0,0018 ha Gminnej Spółdzielni „SCH” w Komańczy; 

- 0,8750 ha Banku Spółdzielczego w Sanoku; 

- 0,0548 ha Związku Wyznań Świadków Jehowy i P.P R.Sz. i H.Sz; 

- 0,0988 ha PGE Dystrybucja S.A. – Lublin; 

- 0,0140 ha P.P. H i R Sz. z Ruda Śląska; 

- 0,3395 ha Pan S.C. zam. Wielka Brytania; 

- 0,2351 ha Pana B.K. zam. Czystogarb; 

- 0,0404 ha Pan J.J. zam. Warszawa; 

- 0,0268 ha Pani Z.Cz., zam. Komańcza; 

- 0,0303 ha P. M.S. i Z.J, zam. Komańcza; 

- 0,0032 ha Zrzeszenie Studentów Polskich – Warszawa. 

3). Będące w użyczeniu - 0,89 ha, tj.: 

- 0,89 ha Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczawnem 

pod oczyszczalnią ścieków. 

4). W dzierżawie – 3,4481 ha. 

Pozostaje 2,4416 ha gruntów do zagospodarowania. 

 

Kulaszne: 

 

Ogółem: 28,0424 ha nieruchomości zagospodarowanych w następujący sposób: 

1). Nie podlegające rozdysponowaniu – 20,0688 ha, tj.: 

- 0,23 ha jako strefa od cmentarza; 

- 19,0988 ha pod drogami; 

- 0,74 ha pod budynkiem socjalnym w Kulasznem. 

2). Będące w użytkowaniu wieczystym – 2,6811 ha, tj.: 

- 1,0873 ha P.P. T i D.M. zam. Szczawne; 

- 0,0800 ha P. W.O. zam. Muszyna; 

- 1,5138 ha P. M. K. zam. Bolechowice i P. K.N. zam. Kamień. 

3). W dzierżawie – 2,7525 ha. 

Pozostaje 2,5400 ha gruntów do zagospodarowania. 

 

Nowy Łupków: 

 

Ogółem 24,1197 ha nieruchomości zagospodarowanych w następujący sposób: 

1). Nie podlegające rozdysponowaniu -16,1884 ha, tj.: 

- 1,83 ha pod plac zabaw; 

- 12,6371 ha pod drogami; 

- 1,08 ha pod boiskiem sportowym; 

- 0,6413 ha pod byłym budynkiem stacji osobowej PKP. 
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2). Będące w użytkowaniu wieczystym -1,0309 ha, tj.: 

- 1,0309 ha P. T.P zam. Radom. 

3). Będące w użyczeniu - 0,69 ha, tj.: 

- 0,21 ha Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczawnem 

pod stacją uzdatniania wody; 

- 0,4800 ha Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic. 

4). W dzierżawie – 5,4914 ha. 

Pozostaje 0,7190 ha gruntów do zagospodarowania. 

 

Mików: 

 

Ogółem 0,3757 ha nieruchomości zagospodarowane w następujący sposób: 

1). Nie podlegające rozdysponowaniu - 0,3757 ha, tj.: 

- 0,3735 ha pod drogami (przejęte na własność od Nadleśnictwa Komańcza). 

 

W roku 2019 na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sanoku miejscowość Mików 

była objęta modernizacją ewidencji gruntów i budynków. 

 

Moszczaniec: 

 

Ogółem 2,4440 ha gruntów do zagospodarowania. 

 

Osławica: 

 

Ogółem 3,8137 ha nieruchomości zagospodarowane w następujący sposób: 

1). Nie podlegające rozdysponowaniu – 3,2249 ha, tj.: 

- 2,6649 ha pod drogami; 

- 0,56 ha teren szkoły podstawowej w Nowym Łupkowie. 

Pozostaje 0,5888 ha gruntów do zagospodarowania. 

 

W roku 2019 na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sanoku miejscowość Osławica 

była objęta modernizacją ewidencji gruntów i budynków. 

 

Prełuki: 

 

Ogółem 0,4189 ha nieruchomości zagospodarowanych w następujący sposób: 

1). Będące w użyczeniu - 0,06 ha, tj.: 

- 0,06 ha Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczawnem 

pod hydrofornią na osiedlu „Kuba”. 

Pozostaje 0,3589 ha gruntów do zagospodarowania. 
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Radoszyce: 

 

Ogółem 56,0642 ha nieruchomości zagospodarowanych w następujący sposób: 

1). Nie podlegające rozdysponowaniu – 31,3537 ha, tj.: 

- 0,57 ha pod boiskami sportowymi; 

- 21,3694 ha pod drogami; 

- 0,13 ha pod budynkiem świetlicy wiejskiej; 

- 9,2686 pod wysypiskiem śmieci; 

- 0,0157 pod oczyszczalnią ścieków „Jesionowa”. 

2). Będące w użytkowaniu wieczystym - 0,0559 ha, tj.: 

- 0,0559 ha P. Ł. M. i A. zam. Radoszyce. 

3). W dzierżawie – 19,8766 ha. 

Pozostaje 4,7780 ha gruntów do zagospodarowania. 

 

Rzepedź: 

 

Ogółem 27,5207 ha nieruchomości zagospodarowanych w następujący sposób: 

1). Nie podlegające rozdysponowaniu – 14,9962 ha, tj.: 

- 1,31 ha pod boiskiem sportowym; 

- 1,58 ha pod cmentarzem komunalnym; 

- 1,69 ha nieużytki; 

- 6,8512 ha pod drogami; 

- 2,6650 ha teren Szkoły Podstawowej w Rzepedzi; 

- 0,55 ha teren rekreacyjno-sportowy „Pod Olszynką”; 

- 0,22 ha pod budynkiem świetlicy i sklepu; 

- 0,13 ha teren Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzepedzi i Rzepedzkiego Ośrodka 

Kultury. 

2). Będące w użytkowaniu wieczystym - 3,2507 ha, tj.: 

- 1,1000 ha Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesku; 

- 2,1307 ha mieszkańców os. „C” w Rzepedzi (ogródki działkowe); 

- 0,0100 ha Pan R. Cz. zam. Rzepedź; 

- 0,0100 ha Pani J. Cz. zam. Rzepedź. 

3). Będące w użyczeniu - 0,37 ha, tj.: 

- 0,37 ha Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczawnem                 

(pod oczyszczalnią i przepompownią). 

4). W dzierżawie – 2,4067 ha. 

Pozostaje 6,4971 ha gruntów do zagospodarowania. 

 

Smolnik: 

 

Ogółem 25,5407 ha nieruchomości zagospodarowanych w następujący sposób: 

1). Nie podlegające  rozdysponowaniu – 19,8064 ha, tj.: 
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- 0,54 ha pod cmentarzem komunalnym w Nowym Łupkowie; 

- 18,3664 ha pod drogami; 

- 0,18 ha pod boiskiem sportowym; 

- 0,10 ha pod basenem przeciw pożarowym; 

- 0,02 ha pod świetlicą wiejską; 

- 0,04 ha Ochotniczej Straży Pożarnej w Smolniku (garaż); 

- 0,56 ha teren Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Łupkowie. 

2). Będące w użyczeniu – 0,83 ha, tj.: 

- 0,83 ha Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczawnem 

(pod oczyszczalnią ścieków w Nowym Łupkowie). 

3). W dzierżawie – 1,5093 ha. 

Pozostaje 3,3950 ha gruntów przeznaczonych do zagospodarowania. 

 

Szczawne: 

 

Ogółem 19,2784 ha nieruchomości zagospodarowanych w następujący sposób: 

1). Nie podlegające  rozdysponowaniu – 4,9624 ha, tj.: 

- 1,18 ha pod budynkiem Ośrodka Kultury i boiskiem sportowym; 

- 3,7824 ha pod drogami i rowami. 

2). Będące w użytkowaniu wieczystym – 8,63 ha, tj.: 

- 8,54 ha Polskiego Związku Działkowców w Krośnie; 

- 0,09 ha Spółdzielni Mleczarskiej w Sanoku. 

3). Będące w użyczeniu - 1,03 ha ,tj.: 

- 0,52 ha Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczawnem 

(pod oczyszczalnią); 

- 0,51 ha Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczawnem 

(pod ujęciem i stacją uzdatniania wody w Szczawnem PGR). 

4) . W dzierżawie – 0,0040 ha. 

Pozostaje 4,6520 ha gruntów przeznaczonych do zagospodarowania. 

 

Turzańsk: 

 

Ogółem 192,2587 ha nieruchomości zagospodarowanych w następujący sposób: 

1). Nie podlegające rozdysponowaniu -20,2295 ha, tj.: 

- 1,66 ha pod boiskami sportowymi, placem zabaw i świetlicą wiejską; 

- 18,3615 ha pod drogami; 

- 0,0303 pod parking; 

- 0,1777 pod cmentarzem. 

2). W dzierżawie – 149,6469 ha. 

Pozostaje 22,3823 ha gruntów do zagospodarowania. 

 

W roku 2019 na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sanoku miejscowość Turzańsk 

była objęta modernizacją ewidencji gruntów i budynków. 



17 
 

Wisłok Wielki: 

 

Ogółem 30,0259 ha nieruchomości zagospodarowanych w następujący sposób: 

1). Nie podlegające rozdysponowaniu – 22,9837 ha, tj.: 

- 1,70 ha pod boiskami rekreacyjno-sportowymi; 

- 21,2737 ha pod drogami; 

- 0,01 ha pod transformatorem. 

2). Będące w użytkowaniu wieczystym - 0,20 ha, tj.: 

- 0,20 ha I .M. D. pod sklepem. 

3). Będące w użyczeniu – 3,65 ha, tj.: 

- 0,76 ha Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczawnem 

(pod ujęciem i stacją uzdatniania wody); 

- 2,89 ha Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie (szkoła 

podstawowa).  

4). W dzierżawie – 3,0021 ha. 

Pozostaje 0,1901 ha gruntów do zagospodarowania. 

 

W roku 2019 na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sanoku miejscowość Wisłok 

Wielki była objęta modernizacją ewidencji gruntów i budynków. 

 

Wola Michowa: 

 

Ogółem 4,9319 ha nieruchomości zagospodarowanych w następujący sposób: 

1). Nie podlegające rozdysponowaniu – 4,4799 ha, tj.: 

- 0,24 ha pod cmentarzem; 

- 4,2399 ha pod drogami. 

2). W dzierżawie – 0,0 ha. 

Pozostaje 0,4520 ha do zagospodarowania. 

 

Wysoczany: 

 

Ogółem 4,884 ha nieruchomości zagospodarowany w następujący sposób: 

1). Nie podlegające rozdysponowaniu – 2,0199 ha, tj.: 

- 1,8899 ha pod drogami; 

- 0,13 ha pod placem zabaw i boiskiem. 

2). Będące w użyczeniu - 0,13 ha, 

- 0,13 ha Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczawnem 

(pod ujęciem wody). 

3). W dzierżawie – 2,0673 ha. 

Pozostaje 0,1712 ha do zagospodarowania. 
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Zubeńsko: 

Ogółem 1,4442 ha nieruchomości zagospodarowanych w następujący sposób: 

 1). Będące w użyczeniu – 0,20 ha, tj.: 

- 0,20 ha Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczawnem 

(pod ujęciem wody dla Łupkowa). 

2). W dzierżawie – 0,7987 ha. 

Pozostaje 0,4455 ha do zagospodarowania. 

 

W roku 2019 na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sanoku miejscowość Zubeńsko 

była objęta modernizacją ewidencji gruntów i budynków. 

 

 

Podsumowanie sposobu zagospodarowania nieruchomości stanowiących własność 

Gminy Komańcza. 

 

Ogółem powierzchnia nieruchomości, których Gmina Komańcza jest właścicielem 

i gospodarzem wynosi: 653,4663 ha. 

 

 

Sposób zagospodarowania ww. nieruchomości jest następujący: 

1). Nie podlegające rozdysponowaniu    - 216,5096 ha 

2). Będące w użytkowaniu wieczystym    - 17,7883 ha 

3). Będące w użyczeniu      - 8,7200 ha 

4). Będące w posiadaniu      - 0,3900 ha 

5). Będące w dzierżawie      - 356,3194 ha 

6). Pozostające do zagospodarowania    - 53,7390 ha 

w tym: 

a). przeznaczone do zbycia (sprzedaż, zamiana, darowizna) - 11,6596 ha 

b). pozostałe        - 42,0794 ha. 

 

 

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym 

w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu 

wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach 
 

1). Udziały 

 

W 2019 roku Gmina Komańcza posiadała: 

a) 13896 udziałów po 100,00 zł/udział w Gminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. w Szczawnem (100%) na co składają się m.in. nieruchomości 

znajdujące się w Szczawnem (warsztaty) i w Radoszycach (wysypisko), środki trwałe; 

b) 237 udziałów (po 20,00 zł) w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku (obecnie 

Bank Nowy BFG S.A.). 
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2). Użytkowanie wieczyste 

 

Gmina Komańcza posiada prawo użytkowania wieczystego następujących 

nieruchomości: 

- działka nr 159/12 o pow. 0,1885 ha, 159/14 o pow. 0,2684 ha, 159/16 o pow. 3,5878 

ha, 165/20 o pow. 0,0034 ha, 165/21 o pow. 0,0151 ha niezabudowane 

w miejscowości Rzepedź, zakupione od Nowy Styl Sp. z o.o. w Krośnie; 

- działka nr 165/47 o pow. 0,1654 ha zabudowana budynkiem kina w miejscowości 

Rzepedź, zakupiona od Nowy Styl Sp. z o.o. w Krośnie; 

- działka nr 165/26 o pow. 0,1401 ha zabudowana amfiteatrem z zapleczem 

i sanitariatami ogólnodostępnymi, utwardzonym miejscem dla widowni, 

utwardzonymi alejkami oraz oświetleniem ozdobnym w miejscowości Rzepedź, 

zakupiona od Nowy Styl Sp. z o.o. w Krośnie; 

- działka nr 165/27 o pow. 0,0146 ha zabudowana utwardzoną drogą w miejscowości 

Rzepedź, zakupiona od Nowy Styl Sp. z o.o. w Krośnie; 

- działka nr 165/36 o pow. 0,0544 ha częściowo zabudowana parkingiem i placem 

zabaw w miejscowości Rzepedź, zakupiona od Nowy Styl Sp. z o.o. w Krośnie; 

- działka nr 20/10 o pow. 0,6413 ha zabudowana przystankiem osobowym PKP 

w Nowym Łupkowie, nieodpłatne nabycie użytkowania wieczystego od PKP Kraków; 

- działka 504/5 o pow. 0,0332 ha, w miejscowości Komańcza, nie zabudowana, 

odpłatne nabycie użytkowania wieczystego od PKP Kraków; (działka nr 504/3 o pow. 

0,2097 uległa podziałowi na działki: nr 504/4 o pow. 0,1765 ha i nr 504/5 o pow. 

0,0332 ha. Działka nr 504/4 o pow. 0,1765 została zbyta w drodze bezprzetargowej. 

Działka nr 504/5 o pow. 0,0332 ha pozostała własnością gm. Komańcza); 

- działka 191 o pow. 0,1193 ha, w miejscowości Komańcza, zabudowana drogą 

utwardzoną żwirem, nieodpłatne nabycie użytkowania wieczystego od PKP Kraków; 

- działka 192 o pow. 0,0587 ha, w miejscowości Komańcza, nie zabudowana, 

nieodpłatne nabycie użytkowania wieczystego od PKP Kraków; 

- działka 20/5 o pow. 0,0405 ha, w miejscowości Nowy Łupków, zabudowana drogą 

utwardzoną płytami betonowymi, nieodpłatne nabycie użytkowania wieczystego od 

PKP Kraków; 

- działka 20/7 o pow. 0,8502 ha, w miejscowości Nowy Łupków, nie zabudowana, 

nieodpłatne nabycie użytkowania wieczystego od PKP Kraków; 

- działka 20/8 o pow. 0,5706 ha, w miejscowości Nowy Łupków, zabudowana drogą 

częściowo utwardzona żwirem i asfaltem, nieodpłatne nabycie użytkowania 

wieczystego od PKP Kraków. 

 

3) Wierzytelności na 31.12.2019r. 

wymagalne – 233 883,20 zł. 
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3. Dane o mieniu komunalnym będącym w dzierżawie przed 2019 rokiem 

 

1) W okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. Gmina Komańcza wydzierżawiła: 

a) w Rzepedzi: 

- część działki nr 158/2/II o pow. 0,0133 ha; 

- część działki nr 158/2/8 o pow. 0,0316 ha; 

- część działki nr 158/3 o pow. 0,0392 ha; 

- część działki nr 169/40 o pow. 0,0258 ha; 

- działkę nr 169/22 o pow. 0,0029 ha. 

 

b) w Zubeńsku: 

- działkę nr 1/6 o pow. 0,7987 ha. 

 

c) w Kulasznym: 

- działkę nr 129/3 o pow. 0,4215 ha; 

- działkę nr 213/2 o pow. 2,2787 ha. 

 

d) w Jaworniku: 

- działkę nr 13/3 o pow. 9,9218 ha dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. w Szczawnem; 

- działkę nr 31/1 o pow. 22,6173 ha dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. w Szczawnem. 

 

e) w Nowym Łupkowie: 

- działkę nr 10 o pow. 4,8029 ha dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. w Szczawnem. 

 

f) w Smolniku: 

- działkę nr 340/64 o pow. 1,4572 ha dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. w Szczawnem; 

- działkę nr 224/2 o pow. 0,3044 ha. 

 

g) w Komańczy: 

- część działki nr 64/24 o pow. 0,0100 ha; 

- część działki nr 64/24 o pow. 0,0239 ha; 

- część działki nr 236/2 o pow. 0,0610 ha. 

 

h) w Wisłoku Wielkim: 

- część działki nr 7/1 o pow. 0,1280 ha. 
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2) W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. Gmina Komańcza wydzierżawiła: 

a) w Rzepedzi: 

- działkę nr 131/51 o pow. 1,7441 ha; 

- działkę nr 158/2 o pow. 0,0531 ha; 

- część działki nr 158/7 o pow. 0,0344 ha; 

- część działki nr 156/4/3 o pow. 0,0828 ha; 

- działkę nr 131/62 o pow. 0,1611 ha; 

- działkę nr 169/15 o pow. 0,0231 ha. 

 

b) w Nowym Łupkowie: 

- część działki nr 25/51 o pow. 0,0030 ha; 

- część działki nr 25/61 o pow. 0,0161 ha; 

- część działki nr 20/7 o pow. 0,0030 ha; 

- część działki nr 20/7 o pow. 0,0030 ha; 

- część działki nr 20/7 o pow. 0,0030 ha; 

- część działki nr 20/7 o pow. 0,0030 ha; 

- część działki nr 20/7 o pow. 0,0030 ha; 

- część działki nr 5/1 o pow. 0,5003 ha; 

- działkę nr 10 o pow. 4,8029 ha dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. w Szczawnem; 

- część działki nr 26/1 o pow. 0,0110 ha; 

- część działki nr 20/7 o pow. 0,0025 ha. 

 

c) w Wisłoku Wielkim: 

- działkę nr 155/7 o pow. 0,4300 ha; 

- działkę nr 152/4 o pow. 0,1245 ha; 

- część działki nr 155/5 o pow. 0,7800 ha. 

 

d) w Radoszycach: 

- działki nr 29/1 i 24/1 o pow. 3,7145 ha; 

- działki nr 29/2 i 24/2 o pow. 0,5900 ha; 

- działki nr 284/2 i 415/8 o pow. 13,8114 ha dla Gminnego Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczawnem. 

 

e) w Turzańsku: 

- działki nr 216, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 234, 236, 237, 

238, 239, 240, 241, 244 i 245 o pow. 21,5100 ha dla Gminnego Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczawnem; 

- działkę nr 135/2 o pow. 4,6600 ha dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. w Szczawnem; 

- działkę nr 408/8 o pow. 121,6700 ha dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. w Szczawnem. 
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f) w Komańczy: 

- działki nr 428/4 i 432 o pow. 3,0057 ha dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. w Szczawnem; 

- działkę nr 403/3 o pow. 0,3695 ha; 

- działki nr 138/9 i 138/10 o pow. 0,0152 ha. 

 

 

g) w Jaworniku: 

- działki nr 17/2, 23/1, 25/1, 31/1 i 13/3 o pow. 163,1244 ha dla Gminnego 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczawnem. 

 

h) w Dołżycy: 

- działkę nr 40/1 o pow. 0,5985 ha. 

 

i) w Wysoczanach: 

- działki nr 106 i 107 o pow. 0,0917 ha. 

 

 

4. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2019r. 

do 31.12.2019r. 

 

1). W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. Gmina Komańcza nabyła prawo 

własności: 

a) w Wysoczanach w drodze komunalizacji: 

- działki nr ewid.: 52/3 o pow. 0,0519 ha (droga), Decyzja Wojewody z dnia 

04.01.2019r. znak: N-V.7532.1.223.2019; 

- działkę nr ewid. 47/2 o pow. 0,0019 ha (droga), 54/1 o pow. 0,1928 ha, 54/3 

o pow. 0,0224 ha, 54/5 o pow. 0,0078 ha, Decyzja Wojewody z dnia 17.10.2019r. , 

znak: N-V.7532.1.360.2019; 

- działki nr ewid.: 48/1 o pow. 0,0472 ha, 48/2 o pow. 0,0100 ha, 48/3 o pow. 

0,0042 ha (droga), Decyzja Wojewody z dnia 12.11.2019r. znak: NV.7532.1.389.2019; 

- działki nr ewid.: 55 o pow. 0,0770 ha, 164 o pow. 0,0598 ha, (droga), Decyzja 

Wojewody z dnia 11.12.2019r. znak: N-V.7532.1.422.2019. 

b) w Wisłoku Wielkim w drodze komunalizacji: 

- działki nr ewid. 459 o pow. 0,1500 ha (droga),Decyzja Wojewody z dnia 21.08.2019r. 

znak: N-V.7532.1.223.2019; 

- działki nr ewid.: 355/2 o pow. 0,0500 ha (droga), Decyzja Wojewody z dnia 

09.12.2019r. znak: N-V.7510.50.2019; 

- działki nr ewid.: 451/2 o pow. 0,0500 ha, 451/3 o pow. 0,0400 ha, 451/4 o pow. 

0,0200 ha, 451/5 o pow. 0,0100 ha (droga), Decyzja Wojewody z dnia 04.11.2019r. 

znak: N-V.7532.1.385.2019; 
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- działki nr ewid.: 64/1 o pow. 0,3500 ha (droga), Decyzja Wojewody z dnia 

16.12.2019r. znak: N-V.7532.1.428.2019. 

c) w Rzepedzi w drodze komunalizacji: 

- działki nr ewid.: 166/2 o pow. 0,1203 ha (droga), 166/3 o pow. 0,4863 ha Decyzja 

Wojewody z dnia 17.10.2019r. znak: N-V.7532.1.361.2019. 

 

d) w Osławicy w drodze komunalizacji: 

- działki nr ewid.: 7 o pow. 0,4100 ha (droga), Decyzja Wojewody z dnia 04.01.2019r. 

znak: N-V.7532.1.224.2019; 

- działki nr ewid.: 15 o pow. 0,5600 ha, 16 o pow. 0,4800 ha, 30/3 o pow. 0,5900 ha, 

30/4 o pow. 0,0100 ha, 40/1 o pow. 0,0949 ha (droga), Decyzja Wojewody z dnia 

14.10.2019r. znak: N-V.7532.1.356.2019; 

- działki nr ewid. 33/1 o pow. 0,1700 ha (droga), Decyzja Wojewody z dnia 

16.12.2019r. znak: N-V.7532.1.427.2019. 

 

e) w Kulasznem w drodze komunalizacji: 

- działki nr ewid. 291/2 o pow. 0,2595 ha (droga), Decyzja Wojewody z dnia 

17.10.2019r. znak: N-V.7532.1.362.2019. 

 

f) w Turzańsku w drodze komunalizacji: 

- działki nr ewid.: 334/2 o pow. 0,2200 ha, 27/7 o pow. 0,1451 ha (droga), Decyzja 

Wojewody z dnia 08.10.2019 r. znak: N-V.7532.1.340.2019, Decyzja Wojewody z dnia 

08.10.2019r. znak: N-V.7532.1.341.2019; 

- działki nr ewid. 19/9 o pow. 0,3300 ha (droga), Decyzja Wojewody z dnia 

10.12.2019r. znak: N-V.7510.55.2019; 

- działki nr ewid. 363/16 o pow. 0,3306 ha (droga), Decyzja Wojewody z dnia 

07.11.2019r. znak: N-V.7532.1.387.2019. 

 

g) w Komańczy w drodze komunalizacji: 

- działki nr ewid. 487/15 o pow. 0,2367 ha (droga), Decyzja Wojewody z dnia 

31.12.2019r. znak: N-V.7510.61.2019. 

 

h) w Smolniku w drodze komunalizacji: 

- działki nr ewid. 288/9 o pow. 1,1353 ha (droga), Decyzja Wojewody z dnia 

06.12.2019r. znak: N-V.7532.1.414.2019. 

 

i) w Komańczy w drodze nieodpłatnego przejęcia od Województwa 

Podkarpackiego: 

- działkę nr 511/7 o pow. 0,0335 ha o wartości: 6 190,00 zł, Akt Not. Nr 6664/2019 

z dnia  05.11.2019r. 
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Ogółem w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. Gmina Komańcza nabyła prawo 

własności nieruchomości o pow.: 6,7572 ha. 

 

2). W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. Gmina Komańcza zbyła w drodze 

sprzedaży: 

a) w Turzańsku: 

- działkę nr 109/2 o pow. 0,2747 ha za kwotę: 10 800,00 zł, Akt Not. Nr 1646/2019 

z dnia 26.02.2019r.; 

- działkę nr 122/3 o pow. 4,5000 ha za kwotę: 95 000,00 zł, Akt Not. Nr 18602019 

z dnia 05.03.2019r.; 

- działkę nr 51/3 o pow. 0,3300 ha za kwotę: 6 870,00 zł, Akt Not. Nr 2103/2019 

z dnia 15.03.2019r.; 

- działkę nr 55/1 o pow. 0,2900 ha za kwotę: 6 100,00 zł, Akt Not. Nr 6971/2019 

z dnia 19.082019r.; 

- działkę nr 105/4 o pow. 0,0500 ha za kwotę: 6 170,00 zł, Akt Not. Nr 7911/2019 

z dnia 16.08.2019r. 

 

b) w Komańczy: 

- działkę nr 581/2 o pow. 0,2060 ha za kwotę: 5 500,00 zł, Akt Not. Nr6964/2019 

z dnia 19.08.2019r.; 

- działkę nr 369/4 o pow. 0,3617 ha za kwotę: 75 800,00 zł, Akt Not. Nr 4743/2019 

z dnia 03.09.2019r. 

c) w Radoszycach: 

- działkę nr 60/6 o pow. 0,3099 ha za kwotę: 25 150,00 zł, Akt Not. Nr 6978/2019 

z dnia 19.08.2019r. 

 

d) w Szczawnem: 

- działkę nr 120/3 o pow. 0,0083 ha za kwotę: 1 700,00 zł, Akt Not. Nr 6982/2019 

z dnia 19.08.2019r. 

 

e) w Nowym Łupkowie: 

- działkę nr 12/11 o pow. 0,7090 ha za kwotę: 19 200,00 zł, Akt Not. Nr 7612/2019 

z dnia 03.09.2019r. 

 

f) w Kulasznym: 

- działki: nr 246 o pow. 0,2416 ha, 44/3 o pow. 0,0402 ha za kwotę: 7 800,00 zł, Akt 

Not. Nr 6713/2019 z dnia 08.08.2019r. 
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3) W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. Gmina Komańcza w drodze 

darowizny przekazała na rzecz Starostwa Powiatowego w Sanoku: 

a) w Wysoczanach: 

- działkę nr 36/20 o pow. 0,2638 ha o wartości: 31 000,00 zł, Akt Not. Nr 2103/2019 

z dnia 15.03.2019r. 

 

Razem zbyto w drodze sprzedaży, darowizny nieruchomości o powierzchni 

7,5852 ha na kwotę: 291 090,00 zł. 

 

4) Zmiany w użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, 

akcjach w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.: 

a) użytkowanie wieczyste nie uległo zmianie; 

b) udziały w Gminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

w Szczawnem nie uległy zmianie; 

c) udziały w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku (obecnie Bank Nowy BFG 

S.A.) nie uległy zmianie. 

 

 

5) W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. Gmina Komańcza oddała 

w dzierżawę: 

 

a) w Osławicy: 

- część działki nr 26/13 o pow. 0,0020 ha. 

 

b) w Nowym Łupkowie: 

- część działki nr 20/7 o pow. 0,0015 ha; 

- część działki nr 25/61 o pow. 0,0036 ha; 

- część działki nr 26/4 o pow. 0,0500 ha; 

- część działki nr 26/4 o pow. 0,0915 ha. 

 

c) w Rzepedzi: 

- część działki nr 158/2 o pow. 0,0342 ha; 

- część działki nr 158/2 o pow. 0,0713 ha; 

- część działki nr 156/10/12 o pow. 0,0156 ha; 

- część działki nr 156/10/12 o pow. 0,0300 ha; 

- część działki nr 158/2 o pow. 0,0289 ha; 

- część działki nr 156/10/11 o pow. 0,0150 ha. 

 

d) w Kulasznym: 

- działkę nr 288/2 i 214/1 o pow. 0,0523 ha. 
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e) w Dołżycy: 

- działkę nr 112/2 o pow. 0,0785 ha; 

- działkę nr 87/5 o pow. 0,9980 ha. 

 

f) w Komańczy: 

- działki nr 138/7, 138/17 i 138/20/3 o pow. 0,0390 ha; 

- część działki nr 138/20/2 o pow. 0,0152 ha. 

 

g) w Radoszycach: 

- działkę nr 40/2 o pow. 1,4282 ha; 

- działkę nr 174/2 o pow. 0,7972 ha. 

 

h) w Turzańsku: 

- działki nr 110/3 i 110/8 o pow. 0,6469 ha; 

- działkę nr 61 o pow. 1,1600 ha. 

 

i) w Smolniku: 

- działkę nr 124/1 o pow. 0,8613 ha; 

- działkę nr 178 o pow. 0,6480 ha. 

 

j) w Wisłoku Wielkim: 

- działkę nr 156 o pow. 0,1100 ha; 

- działkę nr 153/5 o pow. 0,6176 ha. 

 

k) w Szczawnem: 

- część działki nr 87/2 o pow. 0,0040 ha. 

 

l) w Wysoczanach: 

- działkę nr 102/2 o pow. 1,9756 ha. 

 

Razem oddano w dzierżawę grunty o łącznej powierzchni 9,7754 ha. 

 

 

5. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności 

i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania od 

01.01.2019r. do 31.12.2019r.: 

 

1). Dochody bieżące: 

a) z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste i użytkowanie  - 7 052,34 zł 

b) z tytułu opłat za najem lokali użytkowych    - 45 143,10 zł 

c) z tytułu opłat za najem lokali mieszkalnych    - 833,54 zł 

d) z tytułu dzierżawy gruntów      - 8 652,93 zł 

e) z tytułu udostepnienia działek pod urządzenia telekomunikacyjne - 0,00 zł 
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f) z tytułu sprzedaży złomu       - 7 715,46 zł 

Razem: 69 397,37 zł 

2). Dochody majątkowe: 

a) z tytułu sprzedaży nieruchomości     - 239 210,00 zł 

b) z tytułu sprzedaży ruchomości (samochód ciężarowy Honker) - 4 660,97 zł 

c) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo 

własności nieruchomości       - 474,05 zł 

Razem: 244 345,02 zł 

 

      Ogółem dochody: 313 742,39 zł 

 

 

6. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia 

Gminy Komańcza. 

 

1). W 2019 roku wykreślona została hipoteka na nieruchomości nr 122/3 w Turzańsku, 

którą Gmina Komańcza nabyła na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego 

w Sanoku I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 536/2017 z dnia 17.01.2018 r. 

 

2). Wartość Mienia Gminy Komańcza na 31.12.2019r. przedstawia tabela nr 6. 

 

Tabela 6. Wykaz środków trwałych (wartość początkowa). 

Lp. Opis rodzaju działalności 
Wartość początkowa [zł] 

Stan na dzień 
31.12.2019r 

1. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 395 507,21 

2. OCHRONA ZDROWIA 1 931 111,99 

3. WIATY PRZYSTANKOWE 210 805,28 

4. OŚWIATA I WYCHOWANIE 7 995 000,92 
5. PRZEDSZKOLA 9 867,90 

6. ADMINISTRACJA 1 894 543,30 
7. KANALIZACJA 6 994 136,22 
8. WODOCIĄGI 3 240 982,12 
9. MIESZKANIÓWKA 1 232 313,84 
10. KULTURA 4 578 691,63 
11. CMENTARZE 163 126,01 
12. KULTURA FIZYCZNA 1 026 019,57 
13. DROGI I PLACE 3 135 403,21 
14. OŚWIETLENIE ULICZNE 1 162 357,39 
15. KONTENERY I POJEMNIKI 126 881,05 
16. GRUNTY 9 035 900,52 

 RAZEM: 44 132 648,16 
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3). Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczawnem w 2019 roku 

dokonało spłaty zadłużenia wobec Komunalnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 

z siedzibą w Warszawie z tytułu zaciągniętej pożyczki wynikającej z umowy 

nr 149/2018/MFZ/P z dnia 22.10.2018r. na kwotę 1 907 620,00 zł. Ponadto wykreślona 

została hipoteka umowna na działce nr 18/5 położonej w Szczawnem stanowiąca 

zabezpieczenie powyższej wierzytelności. 

 

6. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii 

 

6.1  Strategia Rozwoju Gminy Komańcza 

Strategia Rozwoju Gminy Komańcza do roku 2030 została podjęta uchwałą Rady 

Gminy Komańcza Nr XXV/132/2016 z dnia 8 listopada 2016 roku. Jest to długookresowy, 

bo piętnastoletni plan działania, określający strategiczne cele rozwoju, zawierający 

kierunki oraz priorytety, które są niezbędne do realizacji przyjętych założeń. 

Strategia jest dokumentem określającym główne kierunki rozwoju w kontekście 

perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014 – 2020. Opracowanie obejmuje 

koncepcję funkcjonowania Gminy Komańcza na najbliższe lata ze wskazaniem jej wizji 

i misji, celów strategicznych, działań priorytetowych, kierunków rozwojowych oraz 

zadań wraz z potencjalnymi możliwościami ich finansowania.  

W wyniku przeprowadzonych analiz oraz na podstawie zebranych informacji, 

sformułowano następujące cele strategiczne, które przedstawia tabela nr 7. 

Tabela 7. Strategia Rozwoju Gminy Komańcza. 

Cel główny 1 Turystyczna Gmina Komańcza 

Cel szczegółowy 1.1 Tworzenie warunków do rozwoju przemysłu turystycznego na 

terenie gminy 

Działanie priorytetowe 1.1.1 Zbudowanie rozpoznawalnego produktu 

turystycznego z wykorzystaniem torowiska bieszczadzkiej kolejki wąskotorowej 

Zadania: 

1.1.1.1 Stworzenie spójnego szlaku turystycznego po trasie starej kolejki 

wąskotorowej. 

1.1.1.2 Wspieranie działań zmierzających do uruchomienia „cichej kolejki” na trasie 

byłej kolejki wąskotorowej. 

1.1.1.3 Wspieranie działań zmierzających do utworzenia atrakcji turystycznej 

nawiązującej do kolejnictwa w jednej z zabytkowych stacji kolejki 

bieszczadzkiej. 

1.1.1.4 Współpraca z gminami sąsiednimi w celu utworzenia produktu sieciowego. 
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1.1.1.5 Utworzenie atrakcji turystycznej opartej na wypale węgla drzewnego 

w zabytkowej stacji kolejki w miejscowości Duszatyn (Smolnik). 

1.1.1.6 Wykonanie platformy widokowej na górze Chryszczata i w Kulasznem. 

Działanie priorytetowe 1.1.2 Rozwój infrastruktury turystycznej 

i okołoturystycznej 

Zadania: 

1.1.2.1 Opracowanie projektów, koncepcji szlaków i tras turystycznych w oparciu 

o unikalne zasoby przyrodnicze, krajobrazowe oraz dziedzictwo naturalne. 

1.1.2.2 Zbudowanie funkcjonalnej sieci szlaków turystyki pieszej, konnej i rowerowej 

oraz tras narciarskich. 

1.1.2.3 Rozwój spójnego systemu terenowego oznakowania turystycznego oraz sieci 

samoobsługowej informacji turystycznej. 

1.1.2.4 Utworzenie systemu informacji przestrzennej gminy. 

1.1.2.5 Wspieranie rozwoju i zaplecza kulturalnego na potrzeby lokalnych 

mieszkańców i turystów. 

Działanie priorytetowe 1.1.3 Organizacja przemysłu turystycznego 

wykorzystującego dziedzictwo naturalne i kulturowe gminy 

Zadania: 

1.1.3.1 Tworzenie oferty turystycznej skierowanej do młodzieży oraz rodzin z 

dziećmi. 

1.1.3.2 Wspieranie działań rozwijających i promujących turystykę hobbistyczną – 

terenową. 

1.1.3.3 Powołanie Lokalnej Organizacji Turystycznej. 

1.1.3.4 Wspieranie działań zmierzających do utworzenia Klastra Turystycznego 

bazującego na potencjale kulturowym gminy. 

1.1.3.5 Budowanie oferty turystycznej uwzględniającej specyfikę gmin sąsiednich oraz 

Słowacji.  

1.1.3.6 Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania kultury łemkowskiej. 

1.1.3.7 Lokalny produkt spożywczy, rzemiosło, pszczelarstwo, rolnictwo ekologiczne. 

Cel szczegółowy 1.2 Ochrona i udostępnianie dziedzictwa naturalnego 

i kulturowego 

Działanie priorytetowe 1.2.1 Ograniczenie niskiej emisji i ochrona środowiska 

naturalnego 

Zadania: 

1.2.1.1 Wspieranie przedsięwzięć polegających na zastąpieniu konwencjonalnych 

źródeł energii oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do jej 

produkcji. 

1.2.1.2 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją 

systemów wytwarzania energii. 
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Cel główny 2 Aktywna społecznie i przedsiębiorczo Gmina Komańcza 

Cel szczegółowy 2.1 Tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego 

Działanie priorytetowe 2.1.1 Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i partnerstw 

na rzecz rozwoju gospodarczego 

Zadania: 

2.1.1.1 Wsparcie MŚP na wczesnym etapie działalności oraz późniejszego 

funkcjonowania. 

2.1.1.2 Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności 

gospodarczej. 

2.1.1.3 Wspieranie działań wykorzystujących technologie informacyjno-

telekomunikacyjne. 

2.1.1.4 Wspieranie działalności gospodarczych w zakresie przemysłu drzewnego. 

2.1.1.5 Wsparcie utworzenia inicjatywy klastrowej na rzecz przemysłu drzewnego.  

2.1.1.6 Organizacja regularnych spotkań trójsektorowych (samorząd, przedsiębiorcy, 

organizacje pozarządowe). 

2.1.1.7 Opracowanie Programu rozwoju przedsiębiorczości. 

Działanie priorytetowe 2.1.2 Wzrost dostępu i jakości usług publicznych 

Zadania:  

2.1.2.1 Zapewnienie dzieciom miejsc w punktach przedszkolnych/przedszkolach. 

2.1.2.2 Poprawa jakości kształcenia na poziomie przedszkolnym i podstawowym. 

2.1.2.3 Zapewnienie dostępu do Internetu oraz zastosowanie e-usług w administracji  

             publicznej. 

1.2.1.3 Uregulowanie gospodarki wodnej i wodno-ściekowej. 

1.2.1.4 Działania proekologiczne oraz podnoszące świadomość mieszkańców na temat 

wpływu środowiska naturalnego na zdrowie człowieka.  

1.2.1.5 Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. 

Działanie priorytetowe 1.2.2 Udostępnianie dziedzictwa naturalnego 

i kulturowego  

Zadania: 

1.2.2.1 Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej wokół dziedzictwa naturalnego, 

kulturowego i historycznego gminy. 

1.2.2.2 Budowanie wizerunku gminy spójnego z marką Bieszczady. 

1.2.2.3 Popularyzacja wiedzy i umiejętności w zakresie kultury łemkowskiej. 

1.2.2.4 Przygotowanie i wydanie materiałów promocyjnych gminy. 

1.2.2.5 Organizacja cyklicznych imprez kulturalnych o ponadlokalnym zasięgu. 

1.2.2.6 Wykorzystanie potencjału obszarów chronionych, w tym należących do sieci 

Natura 2000 do zwiększenia oferty usług turystycznych. 

1.2.2.7 Opracowanie programu rozwoju turystyki. 

1.2.2.8 Rzemiosło tradycyjne. 
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2.1.2.4 Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości opieki zdrowotnej i społecznej. 

2.1.2.5 Realizacja programów profilaktycznych. 

2.1.2.6 Opracowanie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. 

Cel szczegółowy 2.2 Tworzenie warunków do rozwoju aktywności społecznej 

Działanie priorytetowe 2.2.1 Wspieranie organizacji pozarządowych i inicjatyw 

oddolnych mieszkańców 

Zadania: 

2.2.1.1 Wspieranie inicjatyw oddolnych polegających na zrzeszaniu się mieszkańców. 

2.2.1.2 Wspieranie organizacji pozarządowych działających na rzecz społeczności 

lokalnej i promujących dziedzictwo kulturowe Gminy Komańcza. 

2.2.1.3 Utworzenie Centrum Aktywności Społecznej. 

2.2.1.4 Opracowanie i wdrożenie programu wsparcia finansowego wkładu własnego 

projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe. 

2.2.1.5 Powołanie Forum Organizacji Pozarządowych. 

2.2.1.6 Wspieranie sektora ekonomii społecznej. 

Działanie priorytetowe 2.2.2 Kształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni 

publicznej 

Zadania: 

2.2.2.1 Zapewnienie odpowiedniej jakości oraz dostępności infrastruktury drogowej. 

2.2.2.2 Tworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku. 

2.2.2.3 Przystosowanie instytucji i przestrzeni publicznych dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

2.2.2.4 Poprawa bezpieczeństwa publicznego. 

2.2.2.5 Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji. 

2.2.2.6 Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy. 

 

Do celów strategicznych zostały przyporządkowane działania priorytetowe 

wyznaczające obszary, w ramach których będą realizowane zadania. Realizacja 

przedstawionych w Strategii zadań posłuży do zrealizowania zaplanowanych celów oraz 

osiągnięcia przyjętych wskaźników rozwoju Gminy Komańcza. 

Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące kierunków rozwoju Gminy 

Komańcza oraz działania związane z realizacją Strategii do roku 2030, a także 

harmonogram realizacji projektów w latach 2015–2025. Horyzont czasowy, jaki został 

przyjęty dla niniejszej Strategii, wiąże się z perspektywą finansową Unii Europejskiej na 

lata 2014–2020, która stanowi wyzwanie dla potencjalnych beneficjentów funduszy 

unijnych. Strategia potrzebna jest tam gdzie pojawiają się nowe wyzwania. W celu 

pełnego wykorzystania szans, jakie dają środki unijne, opracowano Strategię, która ma 

stanowić podstawowy dokument zawierający priorytetowe kierunki rozwoju Gminy 

Komańcza, obejmujące okres programowania unijnego na lata 2014–2020. 
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6.2 Lokalny Program Rewitalizacji 

 

Uchwałą Nr XLI/199/18 Rady Gminy Komańcza z dnia 10 stycznia 2018 roku przyjęty 

został Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Komańcza na lata 2017 – 2023.  

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 

zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania 

na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, 

prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie programu rewitalizacji.  

Program rewitalizacji to inicjowany, opracowany i uchwalony przez radę gminy, na 

podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

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. 

Stan kryzysowy to stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk 

społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu 

edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu 

publicznym i kulturalnym, współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej 

jednej z następujących sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej 

lub technicznej. 

Obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym pod względem występowania 

negatywnych zjawisk społecznych można wyznaczyć jako obszar zdegradowany 

w przypadku zaistnienia na nim co najmniej jednego z następujących negatywnych 

zjawisk: 

a) gospodarczych – w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej 

kondycji lokalnych przedsiębiorstw lub  

b) środowiskowych – w szczególności przekroczenia standardów jakości 

środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi 

lub stanu środowiska, lub 

c) przestrzenno-funkcjonalnych – w szczególności niewystarczającego wyposażenia 

w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku 

dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakos ci, niedostosowania 

rozwiązan  urbanistycznych do zmieniających się̨ funkcji obszaru, niskiego 

poziomu obsługi komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jakości terenów 

publicznych, lub  

d) technicznych – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów 

budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu 

rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów 

budowlanych w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony 

środowiska. 
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Obszar zdegradowany moz e byc  podzielony na podobszary, w tym podobszary 

nieposiadające ze sobą ̨ wspo lnych granic, pod warunkiem stwierdzenia na kaz dym 

z podobszarów występowania koncentracji negatywnych zjawisk społecznych oraz 

przynajmniej jednego negatywnego zjawiska z obszaru gospodarczego, środowiskowego, 

przestrzenno-funkcjonalnego lub technicznego. 

Na podstawie przeprowadzonych analiz i partycypacji społecznej wyznaczono 

obszary zdegradowane na terenie Gminy Komańcza, w których oprócz negatywnych 

zjawisk społecznych, zdiagnozowano występowanie negatywnych zjawisk w co najmniej 

jednej ze sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej. 

Obszar obejmujący całos c  lub częs c  obszaru zdegradowanego, cechujący się 

szczego lną koncentracją negatywnych zjawisk, na kto rym z uwagi na istotne znaczenie 

dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzic  rewitalizację, wyznacza się jako obszar 

rewitalizacji.  

Obszar rewitalizacji obejmuje następujące podobszary: Komańcza i Szczawne. 

Zgodnie z wymogami ustawy stanowi nie więcej niż 20% powierzchni gminy oraz jest 

zamieszkały przez nie więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy, tj. odpowiednio jest to 

7,3% powierzchni gminy, zamieszkiwane przez 27,1% ludności. Został on wybrany jako 

najbardziej istotny dla rozwoju lokalnego gminy, a jednocześnie wskazywany w ramach 

partycypacji społecznej przez mieszkańców w perspektywie ograniczania sytuacji 

kryzysowych w gminie i mający największy potencjał ożywienia społeczno-

gospodarczego. 

Działania rewitalizacyjne ukierunkowane będą na wspieranie integracji społecznej 

oraz włączenie społeczne, pozwalające zmniejszać problem poziomu bezrobocia 

i ubóstwa. Obszar rewitalizacji będzie miejscem, zapewniającym mieszkańcom 

atrakcyjne warunki do życia, aktywności społecznej i zawodowej oraz integracji. Poprawa 

jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji pozytywnie wpłynie na całą społeczność 

gminy. Zakładana organizacja przestrzeni publicznych powinna zachęcić wszystkie grupy 

społeczne, tj. rodziny, dzieci i młodzież, seniorów, osoby niepełnosprawne do integracji 

społecznej poprzez udział w formach aktywności proponowanych na terenie gminy, tj. 

imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne. 

Cele rewitalizacji, stanowiące odpowiedź na problemy zidentyfikowane przy 

opracowaniu diagnozy i będące przełożeniem wizji stanu obszaru po rewitalizacji oraz 

wynikiem aktywnej partycypacji społecznej, zostały zdefiniowane w niniejszym 

„Programie”. 

Każdemu z celów rewitalizacji przyporządkowano kierunki działań, umożliwiające 

osiągnięcie pożądanych efektów w zakresie rozwiązywania problemów w sferze 

społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. 
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Do celów rewitalizacji należy: 

1. Cel I - Budowanie kapitału społecznego jako poprawa jakości życia: 

- aktywne przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego, w tym bezrobociu 

i ubóstwu, poprzez m.in. aktywizację osób powracających na rynek pracy, wsparcie 

rodzin, prowadzenie szkoleń i kursów doszkalających, itp.; 

- motywowanie i wspieranie mieszkańców do podejmowania działań na rzecz lokalnej 

społeczności; 

- tworzenie przestrzeni wspólnych, miejsc do spotkań, umożliwiających integrację 

mieszkańców i wzmacnianie spójności społecznej; 

- zapewnienie wysokiego poziomu edukacji; 

- budowanie tożsamości lokalnej w oparciu o kulturę i edukację; 

- aktywizacja zawodowa mieszkańców; 

- wsparcie rozwoju działalności gospodarczej. 

 

2. Cel II - Poprawa infrastruktury i zagospodarowania obszaru rewitalizacji: 

-  poprawa stanu technicznego i jakości wyposażenia obiektów użyteczności publicznej; 

-  poprawa jakości infrastruktury i wyposażenia obiektów kulturalnych, sakralnych 

i sportowych; 

-  zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej; 

-  poprawa stanu technicznego budynków oraz wykorzystanie rozwiązań 

zwiększających efektywnos c  energetyczną; 

-  dbałość o estetykę obiektów budowlanych i małej architektury; 

-  poprawa jakości systemu komunikacyjnego, w tym dróg i ciągów pieszo-rowerowych; 

-  modernizacja infrastruktury technicznej i zwiększenie dostępności mieszkańców do 

sieci wodnociągowej i kanalizacyjnej; 

-  zwiększenie wykorzystania zasobów kulturowych i krajobrazowych; 

-  zagospodarowanie terenów zielonych na potrzeby rekreacyjne mieszkańców; 

-  poprawa stanu środowiska; 

-  poprawa świadomości ekologicznej mieszkańców; 

-  Promowanie porządku w przestrzeniach publicznych. 

 
Postawione cele stanowią przełożenie wizji we wszystkich kluczowych obszarach 

tematycznych i obejmujących rozwój społeczny, przestrzenny i gospodarczy na obszarze 

rewitalizacji, a także wspierającym dążenie do polepszenia warunków w pozostałych 

obszarach Gminy.  

Zabezpieczenie finansowe działań związanych z realizacją Programu Rewitalizacji 

stanowią przede wszystkim środki budżetowe gminy. Jednakże środki własne gminy 

wspomagane będą środkami zewnętrznymi pochodzącymi m. in. ze środków Unii 

Europejskiej. 

Podstawowe źródła pozabudżetowe wykorzystywane do realizacji programu 

obejmują: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny 

i Fundusz Spójności, funduszy publicznych krajowych, np. Bank Gospodarstwa Krajowego 
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S.A., jak również zaangażowanie funduszy prywatnych zarówno osób fizycznych, 

prawnych, jak i organizacji pozarządowych, w tym formuły partnerstwa publiczno-

prywatnego. 

 

 

6.3  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego 

 

Na terenie Gminy Komańcza obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Komańcza uchwalone Uchwałą 

Nr XVIII/126/2000 Rady Gminy Komańcza z dnia 24 października 2000 roku. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi 

obowiązkowe opracowanie planistyczne określające politykę przestrzenną gminy. 

Studium poprzedza sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, które są przepisem gminnym. Plany miejscowe ustala się zgodnie 

z ustaleniami studium i przepisami odrębnymi odnoszącymi się do obszaru objętego 

planem. 

Uchwałą Nr IV/32/2019 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 stycznia 2019 roku przyjęto 

Zmianę Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Komańcza. Wiąże się ona z Uchwałą Nr LII/215/14 Rady Gminy Komańcza z dnia 

24 kwietnia 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 2 Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komańcza, terenu 

położonego w Gminie Komańcza. 

Opracowanie Zmiany Nr 2 Studium wynika z faktu: 

- konieczności wprowadzenia do studium udokumentowanego złoża kopaliny; 

- wprowadzenia do Studium faktycznych granic udokumentowanego 

i zatwierdzonego złoża surowców mineralnych piaskowców cergowskich 

„Moszczaniec”, ponieważ w obowiązującym Studium, kontur omawianego 

złoża został nieprecyzyjnie wskazany i nieprecyzyjnie opisany. W części 

graficznej obowiązującego Studium kontur złoża został mylnie oznaczony. 

 

Teren objęty Zmianą Nr 2 Studium położony jest w terenach bezpośrednio 

sąsiadujących z gruntami rolnymi i leśnymi, oddalonych od dróg publicznych. Na terenie 

objętym Zmianą Nr 2 Studium nie funkcjonują żadne obiekty i urządzenia infrastruktury 

technicznej. Jest to teren leśny oraz teren rolny, na którym prowadzony był przed laty 

wypas zwierząt hodowlanych. Obecnie teren rolny jest terenem koszonym dwukrotnie w 

ciągu roku, nie jest prowadzona na nim uprawa. Zmiana Nr 2 Studium wynika 

z konieczności wprowadzenia do Studium faktycznych granic udokumentowanego 

i zatwierdzonego złoża surowców mineralnych piaskowców cergowskich, w celu ochrony 

złoża przed nieplanowaną zabudową np. rozproszoną w formie zagród rolniczych, 

stworzenia warunków ochrony i zachowania ładu przestrzennego, ochrony życia 

mieszkańców, ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego, w Zmianie Nr 2 
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studium zostały wprowadzone ustalenia dotyczące kierunków i zasad zagospodarowania 

przestrzennego. Kształtowanie sposobu zabudowy i zagospodarowania terenu 

w obszarze zmiany Nr 2 Studium stanowi wprowadzenie zakazu budowy obiektów 

budowlanych tj. mieszkalnych, gospodarczych itp. dla ochrony złoża przed chaotyczną 

zabudową rozproszoną, w terenach otwartych wolnych przestrzeni.  

 

Planowany sposób zagospodarowania terenu w granicach Zmiany Nr 2 studium 

wynika z obowiązków ustawowych nałożonych na gminę ustawą Prawo geologiczne 

i górnicze. 

 

 

6.4  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

Na terenie Gminy Komańcza obowiązują następujące miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego: 

1. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Rzepedź I”  

Uchwała Nr IV/30/2003 Rady Gminy Komańcza z dnia 18 marca 2003r. 

 

2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Łupków II”  

Uchwała Nr IV/29/2003 Rady Gminy Komańcza z dnia 18 marca 2003r.  

 

3. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Łupków III”  

Uchwała Nr IV/28/2003 Rady Gminy Komańcza z dnia 18 marca 2003r. 

 

4. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Wisłok Wielki I” 

Uchwała Nr IV/27/2003 Rady Gminy Komańcza z dnia 18 marca 2003r. 

 

5. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Wysoczany I”  

Uchwała Nr IV/26/2003 Rady Gminy Komańcza z dnia 18 marca 2003r. 

 

6. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Komańcza  II”  

Uchwała Nr IV/25/2003 Rady Gminy Komańcza z dnia 18 marca 2003r. 

 

7. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Komańcza I”  

Uchwała Nr IV/24/2003 Rady Gminy Komańcza z dnia 18 marca 2003r. 

 

9. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Smolnik IV”  

Uchwała Nr IV/23/2003 Rady Gminy Komańcza z dnia 18 marca 2003r. 

 

10. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Łupków – I/2004” terenu 

położonego w gminie Komańcza 

Uchwała Nr XXXVIII/232/06 Rady Gminy Komańcza z dnia  20 marca 2006r. 
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11. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Złoża Piaskowców 

Cergowskich Komańcza-Jawornik Gmina Komańcza Województwo Podkarpackie  

Uchwała Nr XXXVIII/165/2013 Rady Gminy Komańcza z dnia 16 maja 2013r.  

 

Potrzeby gospodarcze gminy skutkowały tym, że Rada Gminy Komańcza podjęła 

uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia:  

 Zmiany Nr 1/2017 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenów 

Złoża Piaskowców Cergowskich Komańcza-Jawornika Gmina Komańcza 

Województwo Podkarpackie Uchwała Nr XXXV/180/17 Rady Gminy Komańcza z dnia 

8 września 2017r.  

 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego o nazwie „Jawornik 1/2017” 

obejmującego część złoża „Komańcza I” – Uchwała Nr XXXV/181/17 Rady Gminy 

Komańcza z dnia 8 września 2017r.  

W 2019 roku nie podejmowano działań w tym zakresie. 

 

6.5  Plan gospodarki niskoemisyjnej 

 

Uchwałą Nr XXI/117/2016 Rady Gminy Komańcza z dnia 27 lipca 2016 roku przyjęty 

został Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Komańcza na lata 2015 – 2020.  

„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Komańcza na lata 2015-2020” to 

strategiczny dokument dla Gminy Komańcza, mający wpływ na lokalną gospodarkę 

ekologiczną i energetyczną. Potrzeba sporządzenia i realizacji Planu gospodarki 

niskoemisyjnej wynika z zobowiązań, określonych w ratyfikowanym przez Polskę 

Protokole z Kioto oraz w pakiecie klimatyczno-energetycznym, przyjętym przez Komisję 

Europejską w grudniu 2008 rok. Protokół ten przewiduje do roku 2020: 

- redukcję emisji gazów cieplarnianych o przynajmniej 20% w stosunku do poziomu 

w roku bazowym (w niniejszym Planie przyjęto rok 2008); 

- zwiększenie udziału zużycia energii z odnawialnych źródeł do 20% w ogólnym 

zużyciu energii; 

- redukcję zużycia energii pierwotnej o 20%. 

 

Celem głównym Gminy Komańcza jest dążenie do zmniejszenia emisji CO2 w stosunku 

do emisji wyznaczonej dla roku bazowego (2005) oraz zwiększenie udziału energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych i oszczędności zużycia energii finalnej. 

 

Cel szczegółowy 1: ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do 2020 roku. 

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 3,39% do 2020 r. 

 



38 
 

Cel szczegółowy 2: zmniejszenie zużycia energii finalnej do 2020 roku. Podniesienie 

efektywności energetycznej w porównaniu do 2005 r. o 5,36% w 2020 r. 

 

Cel szczegółowy 3: zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych do 

2020 roku. Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawianych w ogólnym bilansie 

energetycznym do poziomu 0,6 %w 2020 r. 

 

 EFEKT REDUKCJI emisji dwutlenku węgla [Mg CO2/rok]: 1974,6 (redukcja o 5,36%). 

 PRZYROST ENERGII PRODUKOWANEJ ZE ZRÓDEŁ ODNAWIALNYCH [MWh/rok]: 

1129 – 0,6%. 

 EFEKT REDUKCJI ENERGII FINALNEJ [MWh/rok]: 10047,1- 5,36%. 

 POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA na obszarach, na których będą przekroczenia jakości 

poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu zgodnie z założeniami programu 

ochrony powietrza (POP) oraz planu działań krótkoterminowych (PDK) dla Strefy 

Podkarpackiej. 

 

Realizacja celów szczegółowych przyczyni się bezpośrednio do realizacji celów 

w zakresie ochrony powietrza wyznaczonych w obowiązującym Programem Ochrony 

Powietrza (POP) dla strefy podkarpackiej, czyli przywrócenia naruszonych standardów 

jakości powietrza oraz zmniejszenia stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu. 

Celem w zakresie redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza jest osiągnięcie 

i utrzymanie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu zgodnie z ustawą Prawo 

ochrony środowiska oraz zgodnie z aktualnym Programem ochrony powietrza dla strefy 

podkarpackiej. 

Plan gospodarki niskoemisyjnej opracowany jest przede wszystkim z myślą 

o mieszkańcach gminy, by przyniósł im widoczne efekty ekologiczne i ekonomiczne. 

Z tego też względu zaproponowane cele oraz poszczególne działania przewidują 

uzyskanie dofinansowania inwestycji. 

 

Wykaz planowanych inwestycji: 

1. Działanie 1: Termomodernizacja obiektów należących do Gminy Komańcza. 

2. Działanie 2: Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne. 

3. Działanie 3: Rozbudowa oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem lamp 

energooszczędnych. 

4. Działanie 4: Wymiana oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej (w tym 

w Budynku Urzędu Gminy). 

5. Działanie 5: Zakup nowego samochodu o niskiej emisji. 

6. Działanie 6: Montaż odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności 

publicznych. 

7. Działanie 7: Termomodernizacja budynków mieszkalnych, usługowych 

i przeznaczonych pod działalność gospodarczą. 
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8. Działanie 8: Zmiana systemu źródeł ogrzewania w budynkach jednorodzinnych oraz 

wielorodzinnych oraz montaż odnawialnych źródeł energii przez inwestorów 

indywidualnych i przedsiębiorców: 

a) Poddziałanie 8.1 tj. wymiana starych nisko sprawnych pieców i kotłów 

wykorzystujących paliwa stałe na: 

- kotły gazowe; 

- kotły olejowe; 

- nowoczesne urządzenia z podajnikiem automatycznym na węgiel lub biomasę; 

- ogrzewanie elektryczne. 

Oraz 

b) Poddziałanie 8.2. 

- instalacje kolektorów słonecznych; 

- montaż instalacji fotowoltaicznych. 

9. Działanie 9: Zmiana zachowań mieszkańców będąca następstwem akcji promocyjnych 

i informacyjno-edukacyjnych prowadzonych przez gminę. 

10. Działanie 10: poprawa infrastruktury drogowej przez Gminę Komańcza. 

11. Działanie 10.2: Budowa parkingu publicznego wraz z obiektem i urządzeniami 

towarzyszącymi. 

12. Działanie 11: Budowa ścieżek rowerowych przez Gminę Komańcza. 

13. Działanie 12: Promocja transportu zbiorowego przez Gminę Komańcza. 

14. Działanie 13: Wdrażanie zielonych zamówień publicznych. 

15. Działanie 14: Planowanie przestrzenne w zakresie optymalizacji lokalizacji 

zabudowy. 

16. Działanie 15: Monitoring Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. 

17. Działanie 16: Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. 

 

Głównym efektem ekologicznym i ekonomicznym wdrożenia określonych w Planie 

gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Komańcza działań jest: 

- redukcja emisji gazów cieplarnianych; 

- zwiększenie udziału zużycia energii ze źródeł odnawialnych; 

- redukcję zużycia energii elektrycznej i cieplnej; 

ale także: 

- oszczędności, dzięki ograniczeniu i optymalizacji zużycia energii elektrycznej a także 

innych mediów; 

- zwiększenia sprawności wytwarzania ciepła; 

- budowa wysokosprawnych źródeł ciepła i węzłów cieplnych; 

- ograniczenia strat ciepła w ogrzewanych budynkach. 
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6.6  Program ochrony środowiska 

Gmina Komańcza jest w trakcie przygotowań zmierzających do uchwalenia 

aktualnego „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Komańcza na lata 2018 – 2021 

z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022 – 2025”. Program będzie realizował cele 

polityki ochrony środowiska zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska na obszarze 

Gminy do 2025r., określając strategię ochrony, racjonalnego wykorzystania zasobów 

i poprawy standardów jakości środowiska gminy, w tym cele ekologiczne, kierunki 

działań strategicznych w zakresie ochrony i poprawy stanu środowiska oraz racjonalnego 

wykorzystania jego zasobów, jak również priorytetów inwestycyjnych 

i pozainwestycyjnych oraz narzędzia i instrumenty realizacyjne. 

W 2019 roku wprowadzono jednolity workowy system segregacji odpadów 

komunalnych. 

W 2019 roku w ramach ochrony środowiska przeprowadzono coroczne akcje: 

- Dofinansowania do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków dla 

mieszkańców.  

Środki własne przeznaczone na ten cel to 20 000,00 zł, które zostały w pełni 

wydatkowane poprzez przyznanie dotacji dla sześciu osób. 

- Dofinansowania do zakupu kompostowników dla mieszkańców.  
Środki własne przeznaczone na ten cel to 2 000,00 zł. W ramach zadania została 

przyznana dotacja dla trzech osób w kwocie 450,00 zł. 

 

 

6.7  Program usuwania wyrobów zawierających azbest  

 

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Komańcza został 

podjęty Uchwałą NR XLVII/199/2013 Rady Gminy Komańcza z dnia 20 grudnia 2013r. 

Głównym celem programu jest podniesienie jakości życia mieszkańców gminy. W ww. 

programie podtrzymuje się cele zapisane w „Programie oczyszczania kraju z wyrobów 

zawierających azbest” i są one następujące: 

- usunięcie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy; 

- minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych kontaktem 

z włóknami azbestu; 

- likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. 

 

W roku 2019  zostało zrealizowane zadanie pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Komańcza”. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
w Rzeszowie przyznał dotację w wysokości 15 810,00 zł. Koszt własny gminy to 
3 813,38 zł. Całkowity koszt zrealizowanego zadania wyniósł 19 623,38 zł. 
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6.8  Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt  

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Komańcza na 2019 rok został podjęty Uchwałą NR XI/95/2019 

Rady Gminy w Komańczy z dnia 27 czerwca 2019 roku. Celem programu jest ograniczenie 

ilości bezdomnych zwierząt domowych w szczególności psów i kotów oraz zapewnienie 

opieki zwierzętom bezdomnym.  

Program reguluje w szczególności: 

- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom; 

- opiekę nad wolnożyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie i kontrolowanie ich 

populacji; 

- odławianie bezdomnych zwierząt; 

- usypianie ślepych miotów; 

- wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich; 

- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt. 

Środki przeznaczone na ten cel w wysokości 8 758,69 zł wydatkowano na: 

- opłatę zapewnienia miejsca w schronisku - 6 150,00 zł 

- świadczenie usług weterynaryjnych  - 2 297,13 zł 

- dokarmianie bezdomnych kotów i psów  - 311,56 zł 

 

 

6.9  Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń 

kanalizacyjnych 

 

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń 

kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o w Szczawnem podjęty został uchwałą NR XLII/204/2018 Rady 

Gminy Komańcza z dnia 5 marca 2018r. Plan ten obejmuje eksploatację obsługiwanych 

ujęć wody, stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz 

oczyszczalni i przepompowni ścieków. W skład przedstawionego w załączniku do 

przedmiotowej uchwały Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych wchodziły inwestycje objęte w znacznej części 

realizowanym przez Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

w Szczawnem (dalej GPGK) od 2018r. zadaniem pn. „Etapowa rozbudowa i przebudowa 

sieci wodnej i kanalizacyjnej w Gminie Komańcza”.  

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 

poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub 
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rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię 

odnawialną i w oszczędzanie energii” w dniu 25.09.2017r. zawarta została umowa 

z Samorządem Województwa Podkarpackiego o przyznaniu pomocy nr 00001-65150-

UM0900031/17. 

Na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa sieci wodnej 

i kanalizacyjnej w Gminie Komańcza” przyznana pomoc miała wynieść 719 705,00 zł 

w dwóch transzach: pierwsza transza w 2018r. w kwocie 265 008,00 zł i druga transza w 

2019r. w kwocie 454 697,00 zł. 

Aneksem do umowy wprowadzono zmiany w terminach i kwotach wypłaty ww. 

transz.  

W ramach projektu planowano zrealizować następujące inwestycje: 

1. Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Czystogarb i rozbudowa 

ujęcia wody w Wisłoku Wielkim o studnię wierconą. 

2. Rozbudowa i modernizacja technologiczna ujęcia wody w Jaworniku, 

rozbudowa sieci wodociągowej w Jaworniku. 

3. Budowa sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody dla potrzeb zabudowy 

mieszkalnej, Urzędu Gminy i Ośrodka Zdrowia w Komańczy na bazie istniejącej 

studni wierconej przy Remizie OSP. 

4. Rozbudowa komunalnego ujęcia wody w Wysoczanach o studnię wierconą. 

5. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Komańczy w ramach, której przewiduje się 

wykonanie podłączenia do istniejącej kanalizacji sanitarnej następujących 

obiektów: 

a) osiedle Jesionowa; 

b) budynek mieszkalno-usługowy nr 140a „Bar Wanda”; 

c) budynek nr 87 – dawna stacja kolejowa PKP; 

d) budynki mieszkalne nr 59 i 60. 

6. Modernizacja systemu gospodarki osadami ściekowymi na obiekcie 

oczyszczalni w Rzepedzi. 

Zgodnie z podpisanymi umowami całkowite koszty netto inwestycji miały wynieść 

1 211 449,00 zł, w tym: 

- roboty budowlane      - 1 166 000,00 zł 

- inspektor nadzoru inwestorskiego    - 21 500,00 zł 

- przygotowanie dokumentacji do wniosku aplikacyjnego - 23 949,00 zł. 

Zadanie w 2019 roku zostało zrealizowane jedynie częściowo i w stosunkowo 

niewielkim zakresie. W ramach zadania wykonano: 

- zadaszenie dwóch poletek osadowych na oczyszczalni ścieków w Rzepedzi; 

- budowa studni wierconej wraz z podłączeniem do Stacji Uzdatniania Wody 

w Wysoczanach; 
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- odwiert otworu studni głębinowej (otwór zarurowany, nieuzbrojony) w Jaworniku 

oraz zakup złóż brausztynowych do Stacji Uzdatniania Wody w Jaworniku; 

- odwiert otworu studni głębinowej (otwór zarurowany, nieuzbrojony) 

w Czystogarbie; 

- wykopanie studni S – 4 w Jaworniku. 

 

Wartość wykonanych prac, stosownie do faktur przedstawionych przez Generalnego 

wykonawcę wyniosła brutto: 359 191,47 zł. 

 

W pozostałym zakresie prace w ramach zadania zostały wstrzymane, a od dalszej 

realizacji inwestycji GPGK odstąpiło. Decyzja o odstąpieniu od dalszej realizacji zadania 

spowodowana była m.in. powstaniem kolizji w trakcie przygotowywania dokumentacji 

i wykonywania prac, które nie były znane na etapie projektowania inwestycji i ubiegania 

się o dofinansowanie, skutkujących obiektywnym brakiem możliwości wykonania części 

inwestycji (miejscowość Komańcza) oraz istotną zmianą parametrów i założeń inwestycji 

(miejscowości Wisłok Wielki – Czystogarb, Komańcza), powodującą wzrost kosztów. 

U podstaw decyzji o odstąpieniu od realizacji inwestycji legło również zagadnienie 

dotyczące finansowania przedsięwzięcia. Wobec pojawiających się problemów 

związanych z dotrzymaniem terminu realizacji poszczególnych etapów zadania oraz 

koniecznością istotnej zmiany parametrów zadania, od których dotrzymania uzależnione 

było pozyskanie przez GPGK dofinansowania w ramach umowy o przyznanie pomocy 

z Samorządem Województwa Podkarpackiego, prawdopodobnym było, że GPGK utraci 

możliwość finansowania inwestycji, a w konsekwencji nie będzie mogło utrzymać 

płynności finansowej, w związku z niezachowaniem harmonogramu spłaty pożyczki 

zaciągniętej w Komunalnym Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym z/s w Warszawie. 

W dniu 22.10.2018r. Zarząd GPGK Sp. z o.o. w Szczawnem zawarł w imieniu spółki 

umowę pożyczki z Komunalnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym z siedzibą 

w Warszawie zarządzanym przez Agio Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 

S.A. o kapitale zakładowym 870 000,00 zł na kwotę 1 907 620,00 zł. Kwota 

zobowiązania znacznie przekracza wartość kapitału zakładowego GPGK 

(1 389 600,00 zł).  

- I transza pożyczki została wypłacona na konto GPGK w dniu 22.10.2018r. 

w kwocie 457 220,00 zł. Kolejne transze stosownie do treści umowy pożyczki, 

winny być wypłacone zgodnie z obowiązującym harmonogramem tj.: 

- II transza w kwocie 705 000,00 zł w terminie do 30.04.2019r. (z terminem spłaty 

do 31.10.2029r.); 

- III transza w kwocie 745 400,00 zł w terminie do 30.09.2019r. (z terminem spłaty 

do 31.10.2030r.). 

Oprocentowanie pożyczki, na dzień zawarcia umowy, wynosiło 5,32% w stosunku 

rocznym wg stopy zmiennej równej stopie WIBOR 3M, powiększonej o stałą marżę 

w wysokości 3,6 punktów procentowych rocznie. Dodatkowymi kosztami 

wynikającymi z treści umowy pożyczki były: 

- prowizja z tytułu zawarcia umowy  – 22 620,00 zł; 
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- prowizja od uruchomienia środków  – 27 663,60 zł. 

Równocześnie z zawarciem umowy pożyczki, tego samego dnia tj.: 22.10.2018r. 

Zarząd działając imieniem GPGK aktem notarialnym 9290/2018 GPGK ustanowił na 

nieruchomości obejmującej działkę nr 18/5 własności GPGK o powierzchni 1,38 ha, 

położonej w miejscowości Szczawne, hipotekę umowną do kwoty 3 197 915,00 zł, celem 

zabezpieczenia wierzytelności wynikających z umowy pożyczki nr 149.2018/MF Z/P 

z dnia 22.10.2018r. na rzecz Komunalnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. Tym 

samym aktem Zarząd złożył oświadczenie o poddaniu się egzekucji, z tytułu roszczeń 

wynikających z umowy pożyczki. 

Obok zabezpieczeń umowy pożyczki wynikających z treści w/w aktu notarialnego, 

Zarząd w imieniu GPGK udzielił nieodwołalnego pełnomocnictwa do dysponowania 

rachunkiem bankowym (do dokonywania blokad rachunku bankowego, dokonywania 

przelewów na rachunek Funduszu), wystawił weksel in blanco, ustanowił szereg cesji 

wierzytelności na rzecz pożyczkodawcy obejmujących m.in.: polisę ubezpieczeniową, 

dopłaty do dostarczania wody i odprowadzonych ścieków z gospodarstw domowych 

w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych dla odbiorców, wynikające z zapisów 

Uchwały Rady Gminy Komańcza Nr XLVI/226/2018 z dnia 13 lipca 2018r. 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników GPGK, w związku z brakiem możliwości 

kontynuowania zadania, stosownie do wniosku złożonego przez Nowy Skład Zarządu 

GPGK podjęło w dniu 18.04.2019r. uchwałę, w której wyraziło zgodę na rezygnację przez 

GPGK z finansowania zadania pożyczką wynikającą z umowy zawartej przez GPGK 

z Komunalnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym z/s w Warszawie na etapie 

pierwszej transzy pożyczki. 

 

 

6.10 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

 

Program został przyjęty Uchwałą Nr VI/54/2019 Rady Gminy Komańcza w dniu 

29 marca 2019 roku. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 października 1982r. 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi do zadań własnych gminy 

należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych. Na realizację zadań przeznaczone są środki uzyskiwane z tytułu 

wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które nie mogą być 

przeznaczone na inne cele. 

Oznacza to, że kwota środków finansowych niewykorzystanych w danym roku 

budżetowym, powinna zwiększyć pulę środków przeznaczonych w następnym roku na 

realizację gminnych programów.  

Program przeciwdziałania alkoholizmowi został opracowany zgodnie 

z obligatoryjnymi zadaniami oraz potrzebami występującymi na terenie Gminy 

Komańcza. 



45 
 

Plan: 60 000 zł    /    Wykonanie: 56 809,14 zł 

 

W 2019 roku zrealizowano następujące zadania: 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu. Udzielanie rodzinom, w których występują 

problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności 

ochrony przed przemocą rodzinie 

Wykonanie – 2 020,78 zł 

1) Wynagrodzenie dla członko w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemo w 
Alkoholowych (Członkowie Komisji nie pobierali wynagrodzenia za pełnioną funkcję. 
Niewykorzystane s rodki pienięz ne zostały przeniesione w budz ecie gminy na 2020 rok.)
                        - 0,00 zł  
2) Szkolenia i delegacje dla członko w komisji     - 0,00 zł 
3) Opłata koszto w powołania biegłych orzekających w przedmiocie uzalez nienia  
           - 967,28 zł 
4) Dofinansowanie do wyposażenia Stacjonarnego Oddziału  Leczenia Uzależnień 

w Sanoku          - 500,00 zł 

5) Dofinansowanie do wyposażenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sanoku 

(mammobus)          - 553,50 zł 

 

2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych, w  szczególności dla dzieci i młodzieży, 
w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych, wyróżnienia 

 

Wykonanie – 47 545,53 zł 

1) Prowadzenie działalności profilaktycznej w szkołach           - 27 998,85 zł 

a) Dofinansowanie działań profilaktycznych w Szkole Podstawowej w Rzepedzi  

Wykonanie - 10 642,49 zł  

Dofinansowanie do wycieczek szkolnych z elementami profilaktyki             - 5 190,88 zł 

 wyjazd dzieci z klasy „O” do Skansenu w Sanoku w dniu 03.06.2019r. – 15 ucznio w 
                        - 400,00 zł  

 wyjazd przedszkolako w na Salę Zabaw z okazji Dnia Dziecka  w dniu 03.06.2019r. – 
30 ucznio w                                - 400,00 zł  

 wyjazd ucznio w na pokaz z Fizyki na Politechnikę Rzeszowską w dniu 21.05.2019r. – 
29 ucznio w         - 348,00 zł 

 wyjazd ucznio w do kina „Nie bądz  dzbanem drogowym”, „Kino na temat”-
„Kickbokserka”- 41 ucznio w       - 574,00 zł 
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 wyjazd ucznio w na warsztaty czekoladowe w Korczynie - 26 ucznio w - 910,00 zł 
 wyjazd do Kina Helios w Kros nie prelekcja na temat bezpieczen stwa na drodze – 

26 ucznio w         - 364,00 zł 
 wyjazd do Kina w Kros nie VI-VIII klasa – 41 ucznio w   - 350,00 zł 
 zakup bileto w do kina Helios – 15 ucznio w „Angry Birds”   - 210,00 zł 
 transport 31 ucznio w (I-III klasa) do parku trampolin i do kina  - 700,00 zł 
 transport na Połoninę Wetlin ską       - 700,00 zł 
 zakup batonów w związku z wizytą Świętego Mikołaja    - 234,89 zł 

Dofinansowanie do zajęc  i spotkan  rekreacyjnych, wyjazdo w dzieci i młodziez y na 
turnieje i zawody sportowe                                - 2 200,00 zł 
 wyjazd dzieci na basen w dniu: 12.06.2019r., 14.06.2019r., 18.06.2019r. – 104 ucznio w 

+ 3 opiekuno w                                             - 1 200,00 zł 
 wyjazd do Wisły na Zieloną Szkołę                    - 1 000,00 zł 
 
Zakup nagro d  za udział w konkursach o tematyce  profilaktycznej             - 2 651,60 zł 
 zakup nagro d dla ucznio w podczas Pikniku Rodzinnego w dniu 03.06.2019r.  

            - 307,93 zł 
 zakup lodo w dla dzieci podczas Pikniku Rodzinnego w dniu 03.06.2019r.  

            - 323,26 zł 
 zakup lodo w na dzien  dziecka        - 89,40 zł 
 zakup nagro d dla przedszkolako w w ramach projektu czytelniczego - 405,70 zł 
 zakup nagro d długopiso w z grawerem „Czysta Gmina Koman cza”  - 170,98 zł 
 zakup nagro d w ramach konkursu promującego zdrowy styl z ycia  - 293,83 zł 
 zakup pamiątkowych aniołko w – przegląd kolęd i pastorałek   - 441,00 zł 
 zakup nagro d dla laureato w XI Festiwalu Kolęd i Pastorałek oraz Mikołajkowego 

Turnieju Tenisa Stołowego       - 648,68 zł 
 zakup nagro d dla ucznio w za konkurs czytelniczy, recytatorski i na kartkę s wiąteczną

           - 260,00 zł 
 zakup nagro d          - 359,50 zł 
 

Promocja zdrowego stylu z ycia: warsztaty, spektakle, konkursy  - 600,00 zł 
 opłata za warsztaty profilaktyczne      - 400,00 zł 
 nagrody dla przedszkolako w - konkurs „Zdrowo jem, więc wiem”  - 200,00 zł 
  

b) Dofinansowanie działań profilaktycznych w Szkole Podstawowej w Komańczy: 

Wykonanie – 10 856,36 zł  

Dofinansowanie do spektakli i spotkan  z elementami profilaktyki:  - 2 914,30 zł 
 warsztaty profilaktyczne „Dobre Z ycie” – 83 ucznio w (I-VIII klasa)            - 1 800,00 zł 
 usługa nagłos nienia w Konkursie Pies ni Patriotycznej    - 500,00 zł 
 zakup gier planszowych do klubu       - 614,30 zł 

 
Wyjazdy na basen                    - 1 800,00 zł 
 Organizacja konkurso w i zawodo w sportowych: zakup nagro d dla dzieci – konkurs 

przyrodniczy         - 359,50 zł 
 zakup nagro d dla dzieci „Konkurs pięknego czytania”    - 100,20 zł 
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 zakup art. spoz ywczych na poczęstunek dla dzieci – Konkurs Piosenki Patriotycznej
           - 266,50 zł 

 zakup art. spoz ywczych na poczęstunek dla dzieci – Konkurs Piosenki Patriotycznej
           - 58,41 zł 

 zakup nagro d – konkurs Pies ni Patriotycznej      - 971,06 zł 
 zakup nagro d – konkurs – „Szkolny konkurs wiedzy o lesie”   - 59,97 zł 
 zakup nagro d – konkurs – „Szkolny konkurs wiedzy o HIV i AIDS”   - 126,09 zł 
 zakup nagro d – konkurs profilaktyczny (wiedzy i plastyczny w pięciu kategoriach)

           - 164,27 zł 
 zakup nagro d – konkurs fotograficzny      - 187,00 zł 
 zakup nagro d w konkursie plastycznym o tematyce profilaktycznej  - 283,63 zł 
 opłata za prowadzenie warsztato w profilaktycznych               - 1 650,00 zł 
 tonery do wydruko w związanych z konkursem pies ni patriotycznej  

                      - 1 426,80 zł 
 zakup nagro d na konkurs plastyczny       - 176,79 zł 
 zakup nagro d dla laureato w Europejskiego Tygodnia Kodowania   - 95,00 zł 
 zakup nagród dla laureatów II konkursu profilaktycznego    - 216,84 zł 

 

c) Dofinansowanie działań profilaktycznych w Szkole Podstawowej w Nowym 

Łupkowie: 

Wykonanie – 3 000,00 zł 

Dofinansowanie do wyjazdo w  na basen  dla dzieci z rodzin zagroz onych patologią 
Społeczną 
 przewo z oso b na basen w Lesku – 79 oso b(wrzesien , paz dziernik)           - 2 064,00 zł  
 opłata za wejścia na basen                            - 936,00 zł 

 

d) Dofinansowanie działań profilaktycznych w Szkole Podstawowej w Wisłoku Wielkim:  

Wykonanie – 3 500,00 zł 

Dofinansowanie do zakupu materiało w dydaktycznych, nagro d dla ucznio w w ramach 
organizowanych konkurso w:                  - 2 500,00 zł 
 zakup nagro d dla dzieci z okazji Dnia Dziecka – 26 ucznio w             - 499,00 zł 
 zakup nagro d dla dzieci w konkursach związanych z bezpieczen stwem na drodze do 

szkoły                     - 155,00 zł 
 transport do Łan cuta i Rzeszowa – 38 ucznio w                 - 1 500,00 zł 
 zakup materiało w i pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęc  w s wietlicy 

                      - 346,00 zł 
 
Dofinansowanie do przedstawien  teatralnych i spotkan  integracyjnych          - 1 000,00 zł 
 inscenizacja spektaklu teatralnego dla dzieci 0-8 klasa – 42 ucznio w        - 1 000,00 zł 
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2) Prowadzenie działalności profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą z terenu Gminy 

Komańcza 

Wykonanie – 15 175,00 zł  

a) Dofinansowanie do prowadzenia międzyszkolnych zajęc  sekcji karate dla dzieci 
z terenu Gminy Koman cza  

 zajęcia karate dla ucznio w z terenu Gminy Koman cza  - 14 675,00 zł 
 

b) Dofinansowanie do wynajęcia sali sportowej na międzyszkolne zajęcia piłki noz nej dla 
dzieci z terenu Gminy Koman cza oraz zakup nowych piłek: 
 wynajem Sali gimnastycznej na zajęcia sportowe               - 500,00 zł 
 

3) Nagrody rzeczowe                               - 4 371,68 zł 

a) dla najzdolniejszych ucznio w posiadających s rednią od 5.0 w zwyz , kon czących 
edukację w szkołach podstawowych na terenie Gminy Koman cza z rodzin zagroz onych 
patologią społeczną: 
 zakup nagro d rzeczowych dla dzieci – nagroda Wo jta Gminy           - 4 371,68 zł 
 
 
3. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych  

 

Wykonanie – 7 242,83 zł. 

1) Poprzez współpracę z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Komańczy:  

Wykonanie – 3 050,00 zł  

a) Biblioteka w Komańczy       - 1 050,00 zł 

Na doposaz enie kącika czytelniczego z uwagi na realizowane zadania przeciwdziałania 
alkoholizmowi i narkomanii:  
 zakup mebli (sofa tapicerowana, stolik kawowy                - 1 050,00 zł 
 

b) Biblioteka w Rzepedzi       – 1 000,00 zł  

 zakup mebelko w i zabawek dydaktycznych do kącika dziecinnego w Publicznej 
Bibliotece w Rzepedzi, celem realizowania zadan  z dziec mi i młodziez ą z rodzin 
zagroz onych patologią społeczną     – 525,00 zł 

 komoda do kącika małego czytelnika     - 350,00 zł 
 zakup klocków i gier planszowych     - 125,00 zł 

c) Biblioteka w Szczawnem       - 1 000,00 zł 

Dofinansowanie do zakupu niestandardowych wydawnictw dla dzieci i młodziez y, 
promujących czytelnictwo, zakup materiało w przeznaczonych na warsztaty edukacyjno-
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artystyczne, celem realizowania zadan  z dziec mi i młodziez ą z rodzin zagroz onych 
patologia społeczną. 
 zakup ksiąz ek do kącika „Małego czytelnika”     - 406,04 zł 
 zakup ksiąz ek do kącika „Małego czytelnika”    - 401,51 zł 
 zakup artykułów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów dla dzieci- 192,45 zł  

 

2) Poprzez współpracę ze Stowarzyszeniami, Drużyną Harcerską  

Wykonanie - 4 192,83 zł 

a) Koło Seniora 50+        - 1 500,00 zł 

Organizacja cyklu warsztato w psychologicznych pos więconych funkcjonowaniu rodzin 
w kto rych występuje problem uzalez nien  – wspo łpraca z Biblioteką Publiczną 
w Koman czy  
 warsztaty psychologiczne        - 1 500,00 zł 

 

b) Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne na rzecz Rozwoju Wsi Szczawne – Kulaszne
          - 1 499,90 zł 
Działania aktywizujące oraz integrujące społecznos c  lokalną, promujące dobre imię 
Gminy Koman cza, kulturę ludową oraz zdrowy tryb z ycia, dla rodzin zagroz onych 
patologią społeczną: 
 zorganizowanie imprezy integracyjnej dla rodzin zagroz onych patologią społeczną

          - 900,00 zł  
 zapłata za animacje dla dzieci z okazji dnia dziecka   - 369,00 zł 
 zakup lodo w dla dzieci z okazji Dnia Dziecka   - 139,30 zł 
 zakup artykułów niezbędnych do obsługi spotkań mieszkańców  - 91,60 zł 

 

c) 26 Druz yna Harcerska       - 1 192,93 zł 

 pokrycie składki członkowskiej dla harcerzy z rodzin zagroz onych patologią 
społeczną        - 378,00 zł 

 zakup kurtek dla reprezentacji druz yny harcerskiej przy Szkole Podstawowej 
w Koman czy        - 814,93 zł 

 

 

6.11 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii  

 

 Uchwałą Nr VI/53/2019 Rady Gminy Komańcza z dnia 29 marca 2019 roku 

przyjęty został Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy 

Komańcza na 2019 rok. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii został 

opracowany w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii, 

z której między innymi wynika, że przeciwdziałanie narkomanii realizuje się przez 
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odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo-wychowawczej 

i zdrowotnej, a w szczególności: 

- działalność wychowawcza, edukacyjną, informacyjna i zapobiegawcza; 

- leczenie rehabilitacje i reintegracje osób uzależnionych; 

- ograniczanie szkód zdrowotnych. 

 Podstawę do działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii stanowi Krajowy 

Program Przeciwdziałania Narkomanii opracowany przez krajowe Biuro 

ds. Przeciwdziałania Narkomanii. 

 Zgodnie z art. 10 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy przeciwdziałanie narkomanii 

należy do zadań własnych gminy, obejmujących: 

1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem. 

2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy 

psychospołecznej i prawnej. 

3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz 

szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla 

dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów 

oraz młodzieży uczestniczącej w programach socjoterapeutycznych.  

4) Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych, osób fizycznych 

służących rozwiązywaniu problemów narkomanii. 

 

Zadania do wykonania w zakresie profilaktyki  problemów związanych 
z narkomanią: 
1) zakup i upowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych (literatura, pomoce 

dydaktyczne); 
2) wdrożenie kampanii edukacyjnej w szkołach; 
3) współpraca ze szkołami w zakresie krzewienia kultury antynarkotykowej 

i antydopalaczowej; 
4) wspieranie imprez profilaktycznych i edukacyjnych; 
5) organizowanie warsztatów związanych z przeciwdziałaniem narkomanii, dopalaczy 

i używek. 
 

W ramach programu zrealizowano następujące zadania: 

Plan: 5 000,00 zł  /  Wykonanie: 2 232,79 zł 

1. Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych z dziećmi, młodzieżą i osobami 
dorosłymi motywujących do powstrzymywania się od spożywania alkoholu, 
narkotyków i dopalaczy: 
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1) prowadzenie profilaktycznej działalnos ci informacyjnej, edukacyjnej oraz 
szkoleniowej dotyczącej narkomani, dopalaczy i uz ywek - warsztaty, spotkania 
                      - 2 232,79 zł  
2) dofinansowanie do organizacji Gminnych Zawodo w Wędkarskich z okazji Dnia 
Dziecka oraz organizacja Dni Otwartych na terenie stawo w „LUKTYK” w Szczawnem, dla 
dzieci z rodzin zagroz onych patologią społeczną:  

- zakup artykuło w wędkarskich – zawody na stawach w Szczawnem - 832,00 zł 

- zakup nagro d dla uczestniko w zawodo w na stawach w Szczawnem - 354,01 zł 

- zakup statuetek, medali, dyplomo w Dni Otwarte na stawach  - 353,78 zł 

- zakup nagro d dla uczestniko w Dni Otwartych na stawach w Szczawnem - 460,00 zł 

- zakup siatek do bramek        - 233,00 zł 

 

 

6.12 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

 

 Uchwałą Nr II/12/2018 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 listopada 2019 roku 

został przyjęty Program współpracy Gminy Komańcza z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o pożytku publicznym 

i wolontariacie na rok 2019.  

 Głównym celem programu jest umacnianie partnerskiej współpracy 

z organizacjami pozarządowymi w prowadzeniu działań zmierzających do rozwoju 

Gminy i poprawy jakości życia jej mieszkańców.  

 

Cele szczegółowe programu to: 

 wspieranie aktywności społecznej oraz tworzenie warunków do powstawania 

nowych inicjatyw obywatelskich; 

 promocja wolontariatu oraz postaw obywatelskich; 

 przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu; 

 podnoszenie zdolności organizacji pozarządowych do realizacji zadań publicznych; 

 zwiększenie świadomości w zakresie specyfiki działania organizacji pozarządowych 

i form współpracy z nimi; 

 wspieranie i promocja działalności podmiotów ekonomii społecznej; 

 rozwijanie kultury współpracy poprzez budowanie zaufania między Gminą 

a organizacjami pozarządowymi oraz wzmacnianie efektywności dialogu 

międzysektorowego; 

 zwiększanie zakresu partnerskiej współpracy pomiędzy Gminą a organizacjami 

pozarządowymi na rzecz pozyskiwania zewnętrznych zasobów i wpływów; 

 wyznaczanie strategicznych kierunków współpracy na kolejne lata. 

 

Priorytetowymi zadaniami, które mogą być zlecane organizacją pozarządowym są: 

 działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 
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 działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego; 

 działalność w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 

 działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego; 

 działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania 

i ochrony praw dziecka. 

 

 Na realizację zadań publicznych przewidzianych w programie przeznaczono 

środki w wysokości 32 000,00 zł. 

 

 Zgodnie z warunkami określonymi w programie w 2019 roku ogłoszony został 

otwarty konkurs ofert na realizację powyższych zadań. Do konkursu wpłynęło 6 ofert na 

realizację następujących zadań: 

1. Stowarzyszenie 50+ w Komańczy – Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, 

rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka. 

Przyznana kwota dotacji  – 5 000,00 zł. 

2. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Na Rzecz Rozwoju Wsi Szczawne i Kulaszne 

– Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego. Przyznana kwota dotacji – 3 000,00 zł. 

3. Stowarzyszenie Sportowo- Rekreacyjne „Żbik- Komańcza”- Działalność na rzecz 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

Przyznana kwota dotacji – 5 000,00 zł. 

4. Stowarzyszenie Sportowo – Rekreacyjne „Żbik – Komańcza” – Działalność na rzecz 

ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.  

Przyznana kwota dotacji – 2 000,00 zł. 

5. Stowarzyszenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nad Osławą” – Działalność na 

rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.  

Przyznana kwota dotacji – 2 000,00 zł. 

6. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Łupkowa i okolic - Działalność na rzecz rodziny, 

macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka. 

Przyznana kwota dotacji – 4 000,00 zł. 

 

Powyższe działania zostały zrealizowane i rozliczone zgodnie z zawartymi umowami. 

 

 Ponadto w 2019 roku podjęte zostały również działania w ramach realizacji 

Uchwały Nr XI/36/11 Rady Gminy Komańcza z dnia 15 maja 2011 roku w sprawie 

określenia warunków i trybu finasowania rozwoju sportu na terenie Gminy Komańcza. 

 Uchwała ta reguluje warunki i tryb finansowania rozwoju sportu przez Gminę 

Komańcza organizowanego przez kluby sportowe działające na obszarze gminy. 

Wsparcie finansowe rozwoju sportu przez kluby sportowe następuje w formie dotacji 

celowej, która przeznaczona jest na dofinansowanie projektu służącego realizacji celu 

publicznego jakim jest rozwój i poprawa wszelkich form aktywności fizycznej, które przez 
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uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie 

kondycji fizycznej i psychicznej społeczności lokalnej, rozwój stosunków społecznych na  

terenie gminy lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach. 

 

 W ramach realizacji uchwały ogłoszony został otwarty konkurs ofert. Do konkursu 

wpłynęła jedna oferta: 

1. Stowarzyszenie Sportowo – Rekreacyjne „Żbik- Komańcza” – Tworzenie 

warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Komańcza.  

 Przyznana kwota dotacji 15 000,00 zł. 

 

Powyższe działanie zostało zrealizowane i rozliczone zgodnie z podpisaną umową. 

 

 

6.13 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

 

 Uchwałą Nr XXXV/179/2017 Rady Gminy Komańcza z dnia 8 września 2017 roku 

przyjęto Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Komańcza na lata 

2017-2021. Strategia to dokument przedstawiający koncepcję działań zmierzających do 

racjonalizacji lokalnej polityki społecznej, szczególnie w aspekcie rozpoznawania 

zagrożeń społecznych, ich profilaktyki i minimalizowania negatywnych skutków 

występujących problemów społecznych. Strategia stanowi podstawę do realizacji 

stosunkowo trwałych wzorów interwencji społecznych w obliczu zagrożeń dla 

prawidłowego funkcjonowania lokalnej społeczności. Strategia ma umocowanie 

w dokumentach strategicznych z zakresu polityki społecznej przygotowanych na 

poziomie europejskim, ogólnopolskim i samorządowym skąd, stosownie do potrzeb 

mieszkańców, przenosi priorytetowe cele i kierunki działań na poziom lokalny. 

Dokument umożliwia ubieganie się o środki zewnętrzne m.in. z funduszy strukturalnych 

Unii Europejskiej, i stanowi materiał wyjściowy do opracowania szczegółowych 

programów i projektów pomocy społecznej.  

Misją samorządu Gminy Komańcza w realizacji Strategii jest podnoszenie jakości 

życia w gminie oraz dążenie do integracji społecznej poprzez stwarzanie mieszkańcom 

możliwości rozwoju oraz skuteczne przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia 

społecznego. 

Koordynatorem realizacji Strategii jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Komańczy. W 2019 roku w ramach strategii GOPS podejmował następujące kierunki 

działań: 

 

1. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa socjalnego, stwarzanie mieszkańcom 

gminy warunków do rozwoju oraz wspieranie i integrowanie osób starszych 

i niepełnosprawnych 

 Kontynuowanie pracy socjalnej z osobami ubogimi i bezrobotnymi obejmującej m.in. 

motywowanie do podnoszenia kwalifikacji, poszukiwania zatrudnienia 

i rozwiązywania własnych problemów oraz zawieranie z nimi kontraktów socjalnych. 
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 Podejmowanie wśród osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej 

działań edukacyjnych służących poprawie ich położenia oraz zapobieganiu zjawisku 

dziedziczenia bezrobocia i biedy, m.in. edukowanie w zakresie umiejętnego 

gospodarowania budżetem domowym, racjonalizacji wydatków adekwatnych do 

potrzeb. 

 Udzielanie przez GOPS pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji 

materialnej z systemu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i z funduszu 

alimentacyjnego oraz w formie dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego, 

stypendiów szkolnych uczniom z ubogich rodzin. 

 Kontynuowanie współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie aktywizacji 

zawodowej bezrobotnych mieszkańców gminy. 

 Udzielanie pomocy dzieciom pochodzącym z rodzin ubogich m.in. poprzez 

prowadzenie dożywiania w szkołach, wyposażenie ich w podręczniki i pomoce 

szkolne oraz odzież, a także organizowanie wypoczynku oraz czasu wolnego. 

 Udzielanie osobom starszym i niepełnosprawnym wsparcia w postaci pracy socjalnej 

oraz pomocy finansowej i rzeczowej. 

 Zwiększenie dostępności usług opiekuńczych, obejmujących pomoc w zaspokajaniu 

codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza 

pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 

 

2. Wzmacnianie rodzin oraz stwarzanie dzieciom i młodzieży odpowiednich 

warunków do rozwoju 

 Zintensyfikowanie pracy socjalnej z rodzinami, w szczególności mającymi trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz wymagającymi ochrony 

macierzyństwa, głównie ze względu na wielodzietność. 

 Edukacja rodzin w zakresie właściwego wypełniania ról rodzicielskich oraz 

umiejętnego gospodarowania budżetem domowym m.in. przez pracowników GOPS-u, 

placówek oświatowych, asystentów rodziny. 

 Opracowywanie i wdrażanie programów i projektów na rzecz rodziny i dziecka 

(np. Karty Dużej Rodziny). 

 

3. Poprawa dostępności opieki zdrowotnej i skuteczności wsparcia w obszarze 

przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie 

 Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie. 

 Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie. 

 Współpraca z Policją i wymiarem sprawiedliwości w celu podejmowania oddziaływań 

wobec sprawców przemocy w rodzinie. 

 Realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony 

ofiar przemocy w rodzinie. 

 



55 
 

4. Doskonalenie służb społecznych oraz rozwijanie społeczeństwa 

obywatelskiego 

 Podnoszenie kompetencji przez kadrę GOPS-u m.in. poprzez uczestnictwo w kursach 

i szkoleniach. 

 Zapewnienie mieszkańcom szeregu dostępu do informacji o możliwościach uzyskania 

i dostępnych formach świadczeń pomocowych m.in. poprzez stronę internetową 

Urzędu Gminy. 

 

 

6.14  Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

 

 Uchwałą nr XLII/205/2018 Rady Gminy Komańcza z dnia 5 marca 2018 roku 

przyjęty został Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Komańcza na lata 2018 – 2020. 

 Celem głównym Programu jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska w gminie poprzez udzielanie 

pomocy osobom nim dotkniętym oraz oddziaływanie na osoby stosujące przemoc. 

 

 W ramach określonych w Programie celów w 2019 roku zostały podjęte 

następujące działania: 

1. Poszerzenie wiedzy mieszkańców na temat zjawiska przemocy w rodzinie 

 Diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie w gminie – opracowanie diagnozy 

zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Komańcza wśród dorosłych 

mieszkańców i młodzieży szkolnej. 

 Opracowanie analizy lokalnych czynników sprzyjających i utrudniających skuteczną 

pomoc osobom dotkniętym przemocą domową w Gminie Komańcza. 

 

2. Rozwój infrastruktury służącej udzielaniu pomocy osobom dotkniętym 

przemocą w rodzinie oraz wypracowanie zasad współpracy pomiędzy 

podmiotami wchodzącymi w jej skład 

 Kontynuowanie działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie – zwołano 4 posiedzenia Zespołu oraz 7 posiedzeń grup 

roboczych. 

 

3. Upowszechnianie informacji i prowadzenie edukacji w zakresie możliwości 

i form udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie 

 Upowszechnianie informacji w zakresie możliwości i form uzyskania m.in. pomocy: 

medycznej, psychologicznej, prawnej, socjalnej, zawodowej i rodzinnej poprzez 

przygotowanie i rozpowszechnianie ulotek informacyjnych. 
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4. Udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie 

 Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie dostępu do pomocy w formie 

poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego 

i rodzinnego. 

 Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc całodobowych 

w ośrodkach wsparcia oraz w ośrodkach interwencji kryzysowej. 

 Rozpowszechnianie w gminie baz danych oraz informatorów na temat podmiotów 

realizujących ofertę dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 

 

5. Interweniowanie oraz reagowanie na stosowanie przemocy w rodzinie 

 Stosowanie procedury „Niebieskiej Karty”. 

 Aktywność i współdziałanie oraz wymiana informacji z Policją, kuratorską służbą 

sądową i innymi służbami w zakresie monitoringu zachowań osób uprzednio 

skazanych za stosowanie przemocy w rodzinie. 

 Motywowanie sprawców przemocy do udziału w programach korekcyjno – 

edukacyjnych i terapii. 

 

 

6.15 Program Wspierania Rodziny  

 

 Uchwałą Nr XLII/206/2018 Rada Gminy Komańcza w dniu 5 marca 2018 roku 

przyjęto Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Komańcza na lata 2018 – 2020. 

 Istotne znaczenie dla stworzenia systemu wspierania rodzin przeżywających 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych ma przygotowanie 

programowych podstaw jego funkcjonowania. Na szczeblu gminnym taką rolę pełnią 

programy wspierania rodziny, w ramach których planowane są zadania służące 

wzmocnieniu bądź przywróceniu zdolności rodzin do wypełniania przypisanych im 

funkcji głównie poprzez wczesną profilaktykę i interwencję.  

 Celem głównym programu jest stworzenie zintegrowanego systemu wspierania 

rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. 

 Odbiorcami Gminnego Programu Wspierania Rodziny są mieszkańcy gminy, 

w tym: 

 rodziny mające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych; 

 rodziny niewydolne wychowawczo,  wykazujące bezradność w prowadzeniu 

gospodarstwa domowego i niezaradne życiowo; 

 rodziny żyjące w ubóstwie, w tym dotknięte bezrobociem oraz pochodzące z nich 

dzieci; 

 osoby i rodziny dotknięte problemami uzależnień; 

 osoby doświadczające przemocy w rodzinie i sprawcy przemocy w rodzinie; 

 dzieci i młodzież zagrożona niedostosowaniem społecznym; 

 dzieci do lat 3; 

 dzieci i młodzież z niepełnosprawnością; 
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 dzieci i młodzież wychowująca się w ramach rodzinnej i instytucjonalnej pieczy 

zastępczej; 

 dzieci i młodzież opuszczająca rodzinne i instytucjonalne formy pieczy zastępczej; 

 rodzice zastępczy; 

 kadra podmiotów, w tym instytucji i organizacji pozarządowych, zajmujących się 

udzielaniem wsparcia rodzinom, dzieciom i młodzieży; 

 

 Główną instytucją, która świadczy w gminie pomoc i wsparcie rodzinom i dzieciom 

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Komańczy. 

 W 2019 roku w ramach wyznaczonych w programie celów podejmowane były 

następujące działania:  

1. Podnoszenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny oraz 

promowanie jej prawidłowego modelu 

 Doskonalenie form pracy socjalnej z rodziną. 

 Wspieranie interdyscyplinarne rodzin oraz zapewnienie dostępu do szkoleń dla osób 

mających świadczyć wsparcie interdyscyplinarne. 

 

2. Wspieranie rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji socjalno-bytowej 

 Udzielanie pomocy  materialnej i rzeczowej rodzinom ubogim. 

 Udzielanie wsparcia dzieciom z rodzin ubogich m.in. organizowanie dożywiania 

w szkołach i wypoczynku letniego. 

 Monitorowanie rodzin zagrożonych i dotkniętych problemami uzależnień i przemocy 

w rodzinie oraz podejmowanie działań zgodnie z uchwalonymi programami, w tym 

zakresie. 

 Przyznawanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia, zasiłki 

szkolne). 

 

3. Współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej oraz umożliwienie im 

powrotu do rodzin biologicznych 

 Podnoszenie odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie lub instytucjonalnej formie 

pieczy zastępczej. 

 

 

7. Realizacja uchwał Rady Gminy Komańcza 

 
Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym Wójt jest organem wykonawczym Gminy do którego zadań należy m.in. 

wykonywanie Uchwał Rady Gminy. 

Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej Wójt przy 

pomocy Urzędu Gminy realizował uchwały podjęte przez Radę Gminy w 2019 roku 

w sposób określony uchwałami. 



58 
 

Podjęte przez Radę Gminy uchwały Wójt zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy 

o samorządzie gminnym przekazał w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów 

nadzoru jakimi są w zakresie zgodności z prawem – Wojewoda Podkarpacki, a w zakresie 

spraw finansowych – Regionalna Izba Obrachunkowa. 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wszystkie 

uchwały opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały 

stanowiące akty prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego. 

Wszystkie uchwały zostały przez organ wykonawczy gminy wykonane 

z zachowaniem procedur i terminów określonych uchwałami i przepisami prawa. 

Szczegółowy sposób wykonania uchwał zawiera tabela nr 8. 

Tabela 8. Uchwały Rady Gminy VIII kadencji. 

L.p. Nr uchwały Data  W sprawie Realizacja 
1 IV/30/2019  28.01.2019  Uchwalenia budżetu 

Gminy Komańcza na 2019 
rok 

Zrealizowano 

2 IV/31/2019  28.01.2019 Uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej 
Gminy Komańcza na lata 
2019-2030 

Zrealizowano 

3 IV/32/2019 28.01.2019 Uchwalenia Zmiany Nr 2 
Studium Uwarunkowań 
i Kierunków 
Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy 
Komańcza 

Z dniem podjęcia 

4 IV/33/2019 28.01.2019 Wyrażenia zgody na 
dokonanie darowizny na 
rzecz Skarbu Państwa – 
Państwowe Gospodarstwo 
Rolne Lasy Państwowe 
Nadleśnictwo Komańcza 

Z dniem podjęcia 

5 IV/34/2019 28.01.2019 Ustalenia metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia wysokości 
stawki tej opłaty 

Wejście w życie 14 
dni od ogłoszenia 
w Dzienniku 
Urzędowym 
Województwa 
Podkarpackiego 

6 IV/35/2019 28.01.2019 Uchwalenia Statutu Gminy 
Komańcza 

Wszczęte zostało 
postępowanie 
Wojewody 
Podkarpackiego 
dotyczące 
stwierdzenia 
nieważności 
uchwały w części 
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dotyczącej 
załącznika Nr 1  

7 IV/36/2019 28.01.2019 Zmiany uchwały nr 
III/25/2018 Rady Gminy 
Komańcza z dnia 28 
grudnia 2018 roku w 
sprawie zasad zwrotu 
wydatków za niektóre 
świadczenia z pomocy 
społecznej realizowane w 
zakresie zadań własnych 
gminy 

Wejście w życie 14 
dni od ogłoszenia 
w Dzienniku 
Urzędowym 
Województwa 
Podkarpackiego 

8 IV/37/2019 28.01.2019 Wyboru przedstawicieli 

do Związku 

Bieszczadzkich Gmin 

Pogranicza 

Z dniem podjęcia 

9 V/38/2019 22.02.2019 Wyrażenia zgody na 
dokonanie darowizny na 
rzecz Skarbu Państwa – 
Państwowe Gospodarstwo 
Rolne Lasy Państwowe 
Nadleśnictwo Komańcza 

Z dniem podjęcia 

10 V/39/2019 22.02.2019 Wyrażenia zgody na 
sprzedaż nieruchomości 
będących własnością 
Gminy Komańcza 

Realizacja 2019 - 
2020 

11 V/40/2019 22.02.2019 Wyrażenia zgody na 

dokonanie darowizny na 

rzecz Powiatu Sanockiego 

Z dniem podjęcia 

12 V/41/2019 22.02.2019 Powołania Komisji 
Inwentaryzacyjnej Rady 
Gminy Komańcza 

Z dniem podjęcia 

13 V/42/2019 22.02.2019 Zmian w uchwale nr 
IV/30/2019 Rady Gminy 
Komańcza z dnia 28 
stycznia 2019 roku w 
sprawie uchwalenia 
budżetu Gminy Komańcza 
na 2019 rok 

Z dniem podjęcia 

14 V/43/2019 22.02.2019 Zmian w uchwale 
budżetowej na 2019 rok 
(projekt 1) 

Z dniem podjęcia 

15 V/44/2019 22.02.2019 Zmian w uchwale 
budżetowej na 2019 rok 
(projekt 2), 

Z dniem podjęcia 

16 V/45/2019 22.02.2019 Ustalenia wysokości 
zryczałtowanej 

Realizowana 
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miesięcznej diety dla 
Sołtysów na terenie Gminy 
Komańcza 

17 V/46/2019 22.02.2019 Poboru podatków i opłat 
w drodze inkasa oraz 
określenia wynagrodzenia 
dla inkasentów 

Realizowana 

18 V/47/2019 22.02.2019 Poboru opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w drodze 
inkasa oraz określenie 
inkasentów i wysokości 
wynagrodzenia dla 
inkasentów 

Realizowana 

19 VI/48/2019 29.03.2019 Zmian w uchwale 
budżetowej na 2019 rok 
(projekt 1) 

Z dniem podjęcia 

20 VI/49/2019 29.03.2019 Zmian w uchwale 
budżetowej na 2019 rok 
(projekt 2) 

Z dniem podjęcia 

21 VI/50/2019 29.03.2019 Zmian w uchwale 
budżetowej na 2019 rok 

Z dniem podjęcia 

22 VI/51/2019 29.03.2019 Ustalenia regulaminu 
określającego wysokość 
stawek i szczegółowe 
warunki przyznawania 
dodatków do 
wynagrodzenia 
zasadniczego, szczegółowe 
warunki obliczania 
i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i 
godziny doraźnych 
zastępstw oraz wysokość 
i warunki wypłacania 
nagród ze specjalnego 
funduszu na nagrody za 
osiągnięcia dydaktyczno-
wychowawcze i 
opiekuńcze nauczycieli 

Wejście w życie 
14 dni od 
ogłoszenia 
w Dzienniku 
Urzędowym 
Województwa 
Podkarpackiego 

23 VI/52/2019 29.03.2019 Powołania Rady 
Społecznej przy 
Samodzielnym Publicznym 
Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej w Komańczy 

Z dniem podjęcia 

24 VI/53/2019 29.03.2019 Przyjęcia Gminnego 
Programu 
Przeciwdziałania 

Zrealizowana 
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Narkomanii na terenie 
Gminy Komańcza na 2019 
rok 

25 VI/54/2019 29.03.2019 Przyjęcia Gminnego 
Programu Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
na terenie Gminy 
Komańcza na 2019 rok 

Zrealizowana 

26 VI/55/2019 29.03.2019 Wyrażenia zgody na 
sprzedaż nieruchomości 
będących własnością 
Gminy Komańcza 

Działki nie zostały 
sprzedane 

27 VI/56/2019 29.03.2019 Uchwalenia Statutu Gminy 
Komańcza 

Wejście w życie                 
14 dni od 
ogłoszenia                  
w Dzienniku 
Urzędowym 
Województwa 
Podkarpackiego 

28 VII//57/2019 29.03.2019 Zmian w uchwale 
budżetowej na 2019 rok 

Z dniem podjęcia 

29 VII/58/2019 29.03.2019 Zmian w wieloletniej 
prognozie finansowej 
Gminy Komańcza 

Z dniem podjęcia 

30 VIII/59/2019 18.04.2019 Zatwierdzenia do realizacji 
i wniesienia wkładu 
własnego do projektu pod 
tytułem „Leśna Akademia 
Misia i Rysia w ramach 
konkursu numer 
RPPK.09.01.00-IP.01-18-
024/18 Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa 
Podkarpackiego na lata 
2014-2020, Oś 
Priorytetowa: IX „Jakość 
edukacji i kompetencji w 
regionie”, Działanie: 9.1 
„Rozwój edukacji 
przedszkolnej” 

Niezrealizowana. 
Rezygnacja z 
projektu 

31 VIII/60/2019 18.04.2019 Zmian w uchwale 
budżetowej na 2019 rok 

Uchylona 

32 VIII/61/2019 18.04.2019 Zmian w wieloletniej 
prognozie finansowej 
Gminy Komańcza 

Uchylona 

33 VIII/62/2019 18.04.2019 Zmian w uchwale 
budżetowej na 2019 rok 

Z dniem podjęcia 
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34 IX/63/2019 07.05.2019 Uchylająca uchwałę Nr 
VII/57/2019 z dnia 10 
kwietnia 2019 roku 
w sprawie wprowadzenia 
zmian w uchwale 
budżetowej na 2019 rok 

Z dniem podjęcia 

35 IX/64/2019 07.05.2019 Uchylająca uchwałę Nr 
VII/58/2019 z dnia 
10 kwietnia 2019 roku 
w sprawie zmian 
w wieloletniej prognozie 
finansowej Gminy 
Komańcza 

Z dniem podjęcia 

36 IX/65/2019 07.05.2019 uchylająca uchwałę Nr 
VIII/60/2019 z dnia 
18 kwietnia 2019 roku 
w sprawie wprowadzenia 
zmian w uchwale 
budżetowej na 2019 rok 

Z dniem podjęcia 

37 IX/66/2019 07.05.2019 Uchylająca uchwałę Nr 
VIII/61/2019 z dnia 
18 kwietnia 2019 roku 
w sprawie zmian 
w wieloletniej prognozie 
finansowej Gminy 
Komańcza 

Z dniem podjęcia 

38 IX/67/2019 07.05.2019 Zmian w uchwale 
budżetowej na 2019 rok 

Z dniem podjęcia 

39 IX/68/2019 07.05.2019 Zmian w wieloletniej 
prognozie finansowej 
Gminy Komańcza 

Z dniem podjęcia 

40 IX/69/2019 07.05.2019 Zatwierdzenia Statutu 
Samodzielnego 
Publicznego Zakładu 
Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej w Komańczy 

Zostało wszczęte 
postępowanie 
nadzorcze 
zmierzające do 
unieważnienia 
uchwały 

41 IX/70/2019 07.05.2019 Zatwierdzenia Regulaminu 
Rady Społecznej przy 
Samodzielnym Publicznym 
Zakładzie Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej 
w Komańczy 

Zostało wszczęte 
postępowanie 
nadzorcze 
zmierzające do 
unieważnienia 
uchwały 

42 IX/71/2019 07.05.2019 Odwołania Skarbnika 
Gminy Komańcza 

Z dniem podjęcia 

43 IX/72/2019 07.05.2019 Powołania Skarbnika 
Gminy Komańcza 

Z dniem podjęcia 

44 X/73/2019 31.05.2019 Zmian w uchwale 
budżetowej na 2019 rok 

Z dniem podjęcia 
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45 X/74/2019 31.05.2019 Utrzymania czystości 
i porządku na terenie 
Gminy Komańcza 

Zostało wszczęte 
postępowanie 
nadzorcze 
zmierzające do 
unieważnienia 
uchwały 

46 X/75/2019 31.05.2019 Szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczenia 
usług 
w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych 
odpadów w zamian za 
uiszczona przez 
właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
na terenie Gminy 
Komańcza 

Wejście w życie po 
ogłoszeniu 
w Dzienniku 
Urzędowym 
Województwa 
Podkarpackiego 
z mocą 
obowiązująca od 
1 lipca 2019 roku 

47 X/76/2019 31.05.2019 Uchwalenia „Regulaminu 
Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów 
Komunalnych 
w Szczawnem” 

Uchwała została 
unieważniona przez 
Wojewodę 

48 X/77/2019 31.05.2019 Określenia wzoru 
deklaracji o wysokości 
opłaty 
za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
oraz warunków i trybu 
składania deklaracji za 
pomocą środków 
komunikacji elektronicznej 

Wejście w życie 
14 dni od 
ogłoszenia w 
Dzienniku 
Urzędowym 
Województwa 
Podkarpackiego 

49 X/78/2019 31.05.2019 Określenia górnych stawek 
opłat ponoszonych przez 
właścicieli nieruchomości 
za usługi w zakresie 
odbierania odpadów 
komunalnych oraz 
opróżniania zbiorników 
bezodpływowych 
i transportu nieczystości 
ciekłych 

Wejście w życie 
14 dni od 
ogłoszenia w 
Dzienniku 
Urzędowym 
Województwa 
Podkarpackiego 

50 X/79/2019 31.05.2019 Przyjęcia Programu opieki 
nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności 

Zostało wszczęte 
postępowanie 
nadzorcze 
zmierzające do 
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zwierząt na terenie Gminy 
Komańcza na 2019 rok 

unieważnienia 
uchwały 

51 X/80/2019 31.05.2019 Zaliczenia dróg do 
kategorii dróg gminnych 
oraz ustalenia ich 
przebiegu 

Wejście w życie 
14 dni od 
ogłoszenia w 
Dzienniku 
Urzędowym 
Województwa 
Podkarpackiego 

52 X/81/2019 31.05.2019 Ustalenia planu sieci 
publicznych szkół 
podstawowych 
prowadzonych przez 
Gminę Komańcza oraz 
określenia granic 
obwodów publicznych 
szkół podstawowych, od 
dnia 1 września 2019 roku 

Wejście w życie 
14 dni od 
ogłoszenia w 
Dzienniku 
Urzędowym 
Województwa 
Podkarpackiego 

53 X/82/2019 31.05.2019 Wyodrębnienia środków 
na wspieranie 
doskonalenia zawodowego 
nauczycieli oraz 
uchwalenia Regulaminu 
dofinansowania 
dokształcania 
i doskonalenia 
zawodowego nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach, 
dla których organem 
prowadzącym jest Gmina 
Komańcza 

Uchwała została 
unieważniona przez 
Wojewodę 

54 X/83/2019 31.05.2019 Ustalenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycieli 
oddziałów przedszkolnych 
prowadzących zajęcia 
w grupach mieszanych 
obejmujących zarówno 
dzieci sześcioletnie jak 
i dzieci z innych grup 
wiekowych zatrudnionych 
w szkołach prowadzonych 
przez Gminę Komańcza 

Wejście w życie 
14 dni od 
ogłoszenia w 
Dzienniku 
Urzędowym 
Województwa 
Podkarpackiego 
z mocą 
obowiązująca od 
1 września 2019 
roku 

55 XI/84/2019 27.06.2019 Wotum zaufania dla Wójta 
Gminy Komańcza 

Udzielono wotum 

56 XI/85/2019 27.06.2019 Rozpatrzenia 
i zatwierdzenia 
sprawozdania 
finansowego wraz ze 

Sprawozdanie 
zatwierdzono 
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sprawozdaniem 
z wykonania budżetu za 
2018 rok 

57 XI/86/2019 27.06.2019 Udzielenia absolutorium 
dla Wójta Gminy 
Komańcza za 2018 rok 

Udzielono 
absolutorium 

58 XI/87/2019 27.06.2019 Zmian w uchwale 
budżetowej na 2019 rok 

Z dniem podjęcia 

59 XI/88/2019 27.06.2019 Zmian w wieloletniej 
prognozie finansowej 
Gminy Komańcza 

Uchwała została 
unieważniona przez 
RIO 

60 XI/89/2019 27.06.2019 Zatwierdzenia 
sprawozdania 
finansowego 
Samodzielnego 
Publicznego Zakładu 
Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej w Komańczy 
za 2018 rok 

Sprawozdanie 
zatwierdzono 

61 XI/90/2019 27.06.2019 Uchwalenia Statutu 
Samodzielnego 
Publicznego Zakładu 
Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej w Komańczy 

Uchwała została 
unieważniona przez 
Wojewodę 

62 XI/91/2019 27.06.2019 Zatwierdzenia Regulaminu 
Rady Społecznej 
przy Samodzielnym 
Publicznym Zakładzie 
Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej w Komańczy 

Zatwierdzono 
regulamin 

63 XI/92/2019 27.06.2019 Wzoru wniosku o wypłatę 
zryczałtowanego dodatku 
energetycznego 

Wejście w życie 
14 dni od 
ogłoszenia w 
Dzienniku 
Urzędowym 
Województwa 
Podkarpackiego 

64 XI/93/2019 27.06.2019 Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na 
terenie Gminy Komańcza 

Wejście w życie 
14 dni od 
ogłoszenia w 
Dzienniku 
Urzędowym 
Województwa 
Podkarpackiego 

65 XI/94/2019 27.06.2019 Określenia wzoru 
deklaracji o wysokości 
opłaty 
za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 

Wejście w życie 
14 dni od 
ogłoszenia w 
Dzienniku 
Urzędowym 
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oraz warunków i trybu 
składania deklaracji za 
pomocą środków 
komunikacji elektronicznej 

Województwa 
Podkarpackiego 

66 XI/95/2019 27.06.2019 Przyjęcia Programu opieki 
nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy 
Komańcza na 2019 rok 

Wejście w życie 
14 dni od 
ogłoszenia w 
Dzienniku 
Urzędowym 
Województwa 
Podkarpackiego 

67 XI/96/2019 27.06.2019 Dopłat za dostarczaną 
wodę i odprowadzone 
ścieki 
z gospodarstw domowych 
w budynkach 
jednorodzinnych 
i wielorodzinnych 

Z dniem podjęcia 
z mocą 
obowiązującą od 
1 lipca 2019 roku 

68 XI/97/2019 27.06.2019 Zmian w uchwale 
budżetowej na 2019 rok 

Z dniem podjęcia 

69 XIII/98/2019 28.08.2019 Zmian w uchwale 
budżetowej na 2019 rok 

Z dniem podjęcia 

70 XIII/99/2019 28.08.2019 Zmian w uchwale 
budżetowej na 2019 rok 

Z dniem podjęcia 

71 XIII/100/2019 28.08.2019 Wyrażenia zgody na 
nabycie przez Gminę 
Komańcza od osoby 
fizycznej działki 
ewidencyjnej nr 106/6 
zabudowanej obręb 
Komańcza, dla której Sąd 
Rejonowy w Sanoku, 
V Wydział Ksiąg 
Wieczystych prowadzi 
księgę wieczystą 
o nr KS1S/00046633/0 

Działka nie została 
nabyta 

72 XIII/101/2019 28.08.2019 Wyrażenia zgody na 
sprzedaż nieruchomości 
będących własnością 
Gminy Komańcza 

Realizacja 2020 rok 

73 XIII/102/2019 28.08.2019 Uchylenia uchwały nr 
XIX/99/08 Rady Gminy 
Komańcza z dnia 
29 kwietnia 2018 r. 
w sprawie określenia 
zasad korzystania ze 
stołówek szkolnych 
funkcjonujących 
w szkołach prowadzonych 

Z dniem podjęcia 
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przez Gminę Komańcza 
oraz odpłatności za posiłki 

74 XIII/103/2019 28.08.2019 Nawiązania współpracy 
partnerskiej między wsią 
Myszkowyczi w obwodzie 
tarnopolskim na Ukrainie 
i Gminą Komańcza 

Z dniem podjęcia 

75 XIII/104/2019 28.08.2019 Nawiązania współpracy 
partnerskiej między 
miastem Pereczyn 
w obwodzie zakarpackim 
na Ukrainie i Gminą 
Komańcza 

Z dniem podjęcia 

76 XIII/105/2019 28.08.2019 Regulaminu udzielania 
pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym 
dla uczniów zamieszkałych 
na terenie Gminy 
Komańcza 

Zostało wszczęte 
postępowanie 
nadzorcze 
zmierzające do 
unieważnienia 
uchwały 

77 XIII/106/2019 28.08.2019 Zmieniająca uchwałę nr 
X/74/2019 Rady Gminy 
Komańcza z dnia 31 maja 
2019 roku w sprawie 
regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na 
terenie Gminy Komańcza 

Uchwała została 
unieważniona przez 
Wojewodę 

78 XIII/107/2019 28.08.2019 Uchwalenia Statutu 
Samodzielnego 
Publicznego Zakładu 
Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej w Komańczy 

Wejście w życie 
14 dni od 
ogłoszenia w 
Dzienniku 
Urzędowym 
Województwa 
Podkarpackiego 

79 XIV/108/2019 28.10.2019 Zmian w uchwale 
budżetowej na 2019 rok 
(projekt III) 

Z dniem podjęcia 

80 XIV/109/2019 28.10.2019 Zmian w uchwale 
budżetowej na 2019 rok 
(projekt I) 

Z dniem podjęcia 

81 XIV/110/2019 28.10.2019 Zmian w uchwale 
budżetowej na 2019 rok 
(projekt II) 

Z dniem podjęcia 

82 XIV/111/2019 28.10.2019 Zmian w wieloletniej 
prognozie finansowej 
Gminy Komańcza 

Z dniem podjęcia 

83 XIV/112/2019 28.10.2019 Udzielenia pomocy 
finansowej dla Powiatu 
Sanockiego 

Z dniem podjęcia 
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84 XIV/113/2019 28.10.2019 Regulaminu udzielania 
pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym 
dla uczniów zamieszkałych 
na terenie Gminy 
Komańcza 

Wejście w życie 
14 dni od 
ogłoszenia w 
Dzienniku 
Urzędowym 
Województwa 

85 XIV/114/2019 28.10.2019 Wyrażenia zgody na 
nieodpłatne nabycie przez 
Gminę Komańcza od 
Województwa 
Podkarpackiego działki 
ewidencyjnej nr 511/7, 
obręb ewidencyjny 
Komańcza o powierzchni 
0,0335 ha dla której Sąd 
Rejonowy w Sanoku, 
V Wydział Ksiąg 
Wieczystych prowadzi 
księgę wieczystą pod 
numerem 
KS1S/00074233/1 

Dokonano nabycia 
działki. 

86 XIV/115/2019 28.10.2019 Wyrażenia zgody na 
sprzedaż nieruchomości 
będącej własnością Gminy 
Komańcza 

Realizacja 2020 rok 

87 XIV/116/2019 28.10.2019 Zmieniająca uchwałę nr 
XI/93/2019 Rady Gminy 
Komańcza z dnia 27 
czerwca 2019 roku w 
sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy 
Komańcza" 

Uchwała została 
unieważniona przez 
Wojewodę 

88 XV/117/2019 28.11.2019 Wyrażenia zgody na 
wniesienie dopłat do 
kapitału rezerwowego 
przez Gminę Komańcza dla 
Gminnego 
Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o. z siedzibą 
w Szczawnem 

Uchwała została 
unieważniona przez 
Wojewodę 

89 XV/118/2019 28.11.2019 Zmian w uchwale 
budżetowej na 2019 rok 
(proj. I) 

Z dniem podjęcia 

90 XV/119/2019 28.11.2019 Zmian w uchwale 
budżetowej na 2019 rok 
(proj. II) 

Z dniem podjęcia 
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91 XV/120/2019 28.11.2019 Zmian w wieloletniej 
prognozie finansowej 
Gminy Komańcza 

Z dniem podjęcia 

92 XV/121/2019 28.11.2019 Wysokości stawek podatku 
od środków 
transportowych 

Realizowana w 
2020 roku 

93 XV/122/2019 28.11.2019 Wysokości stawek podatku 
od nieruchomości 

Realizowana w 
2020 roku 

94 XV/123/2019 28.11.2019 Określenia rodzajów 
świadczeń przyznawanych 
w ramach pomocy 
zdrowotnej dla nauczycieli 
oraz warunków i sposobu 
ich przyznawania 

Wejście w życie 
14 dni od 
ogłoszenia w 
Dzienniku 
Urzędowym 
Województwa 

95 XV/124/2019 28.11.2019 Uchwalenia „Programu 
współpracy Gminy 
Komańcza z organizacjami 
pozarządowymi oraz 
podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 
3 Ustawy o pożytku 
publicznym 
i o wolontariacie, na 2020 
rok.”, 

Realizowana w 
2020 roku 

96 XV/125/2019 28.11.2019 Zaliczenia dróg do 
kategorii dróg gminnych 
oraz ustalenia ich 
przebiegu 

Wejście w życie 
14 dni od 
ogłoszenia w 
Dzienniku 
Urzędowym 
Województwa 

97 XVI/126/2019 19.12.2019 Zmian w uchwale 
budżetowej na 2019 rok 

Z dniem podjęcia 

98 XVI/127/2019 19.12.2019 Ustalenia regulaminu 
określającego wysokość 
stawek i szczegółowe 
warunki przyznawania 
dodatków do 
wynagrodzenia 
zasadniczego, szczegółowe 
warunki obliczania 
i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe 
i godziny doraźnych 
zastępstw oraz wysokość 
i warunki przyznawania 
nagród ze specjalnego 
funduszu nagród 

Wejście w życie 
14 dni od 
ogłoszenia w 
Dzienniku 
Urzędowym 
Województwa 
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za osiągnięcia 
dydaktyczno-
wychowawcze i 
opiekuńcze nauczycieli 

99 XVI/128/2019 19.12.2019 Ustalenia w zakresie zadań 
własnych, szczegółowych 
zasad ponoszenia 
odpłatności za udzielenie 
wsparcia w postaci 
tymczasowego schronienia 
w schroniskach dla osób 
bezdomnych i 
schroniskach dla osób 
bezdomnych z usługami 
opiekuńczymi 

Wejście w życie 
14 dni od 
ogłoszenia w 
Dzienniku 
Urzędowym 
Województwa 

 

 

8. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi 

 

Gmina Komańcza jest członkiem następujących stowarzyszeń: 

1. Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska 

Stowarzyszenie skupia na zasadach członków wspierających jednostki samorządu 

terytorialnego z obszaru Województwa Podkarpackiego (59 JST) i Województwa 

Małopolskiego (1 JST - Gmina Ropa ). Stowarzyszenie stanowi również krajową strukturę 

Związku Międzyregionalnego Euroregion Karpacki funkcjonującego na obszarach 

przygranicznych Polski, Ukrainy, Słowacji, Rumunii i Węgier. Stowarzyszenie pełni 

funkcje Instytucji Wdrażającej niektóre komponenty programów współpracy 

transgraniczne Unii Europejskiej. Stowarzyszenie oprócz środków którymi dysponuje 

w ramach „własnych” funduszy oferuje samorządom członkowskim kompleksowe 

wsparcie i pomoc przy przygotowaniu wszelkich innych transgranicznych 

i międzyregionalnych projektów i przedsięwzięć międzynarodowych o charakterze 

społecznym, czy gospodarczym. 

 

 

2. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Bieszczady” 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Nasze Bieszczady jest dobrowolnym, samorządnym, 

trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, w tym jednostek samorządu 

terytorialnego, mającym na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Jest 

organizacją pozarządową realizującą swoje cele statutowe jako stowarzyszenie 

„specjalne” posiadające osobowość prawną nad którym sprawuje nadzór Marszałek 
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Województwa Podkarpackiego. Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady swoim 

działaniem obejmuje 5 gmin, 2 z powiatu sanockiego: Gmina Komańcza i Gmina Zagórz 

oraz 3 gminy powiatu leskiego: Gmina Baligród, Gmina Cisna i Gmina Lesko. 

 

3. Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich 

Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich skupia 39 miast i gmin z terenu całego kraju, 

aktywnie działając na rzecz zdrowia swoich mieszkańców. Cele Stowarzyszenia to: 

poprawa stanu zdrowia mieszkańców gmin, wdrażanie zasad i strategii polityki zdrowia 

w kraju, aktywizowanie społeczności w gminach do wspólnego rozwiązywania 

problemów ochrony środowiska i zdrowia, rozwijanie i popieranie współpracy pomiędzy 

innymi miastami i sieciami Zdrowych Miast w kraju i na świecie. Do zadań stowarzyszenia 

należy: inspirowanie i wspieranie programów lokalnych zdrowych miast, powszechna 

edukacja w zakresie promocji zdrowia  i ochrony środowiska, upowszechnianie 

zdobytych doświadczeń, materiałów, doradztwo dla gmin oraz współpraca z instytucjami 

i organizacjami zajmującymi się problematyką zdrowotną i ekologiczną oraz innymi 

zagadnieniami sprzyjającymi rozwojowi zdrowych miast. 

 

9. Część analityczna 

 

9.1 Inwestycje 

W 2019 roku w ramach środków własnych wykonano następujące inwestycje: 

1. Remont klubu muzycznego Olszynka. Wartość zadania 26 446,06 zł – 

zrealizowane w ramach funduszu Zarządu Osiedla w Rzepedzi. 

2. Budowa oświetlenia drogowego w Wisłoku Wielkim. Wartość zadania 

43 009,44 zł, w tym środki pieniężne z funduszu sołeckiego 7 124,35 zł.  

3. Zagospodarowanie terenu przy cerkwi i cmentarzu na działce nr 334 

w Radoszycach. Wartość zadania 11 546,01 zł, w tym środki pieniężne z funduszu 

sołeckiego 10 562,01 zł. 

4. Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej do budynku OSP w Nowym 

Łupkowie. Wartość zadania 15 436,50 zł. 

5. Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku OSP w Nowym Łupkowie. Wartość 

zadania 1 500,00 zł. 

6. Remont nawierzchni drogi działka nr 581/1 w Komańczy. Wartość zadania 

31 788,12 zł, w tym środki pieniężne z funduszu sołeckiego 28 822,00 zł. 

7. Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: „Zagospodarowanie 

terenu wokół budynku Urzędu Gminy w Komańczy”. Wartość zadania 3 700,00 zł. 

8. Wykonanie prac remontowych w budynku Punktu Przedszkolnego w Rzepedzi. 

Wartość zadania 1 599,00 zł. 
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9. Wymiana rynien w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK w Wisłoku 

Wielkim. Wartość zadania 2 407,34 zł. 

10. Zamontowanie stojaków na rowery przy Szkole Podstawowej w Komańczy. 

Wartość zadania 550,00 zł. 

11. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla inwestycji pn.: „Rozbudowa 

i przebudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Komańcza”. 

Wartość zadania 3 690,00 zł. 

12. Opracowanie programów funkcjonalno - użytkowych dla następujących 

inwestycji: „Modernizacja systemu gospodarki osadami na obiekcie oczyszczalni 

ścieków w Rzepedzi”, „Rozbudowa i modernizacja technologiczna ujęcia wody 

w Jaworniku” oraz „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wisłok 

Wielki i Czystogarb, budowa uzupełniającego ujęcia wody w Czystogarbie 

z wykorzystaniem studni wierconej”. Wartość zadania 5 535,00 zł. 

13. Opracowanie operatu wodnoprawnego na istniejącą mechaniczno – biologiczną 

oczyszczalnię ścieków Osiedle Jesionowa położonej w Komańczy wraz ze 

złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Wartość zadania 

5 500,00 zł. 

14. Naprawa studzienki kanalizacji deszczowej w miejscowości Rzepedź Osiedle B. 

Wartość zadania 615,00 zł. 

15. Naprawa uszkodzonego pokładu mostu na rzece Osława w ciągu drogi gminnej 

w miejscowości Smolnik. Wartość zadania 8 856,00 zł. 

16. Opracowanie kosztorysu do remontu dróg gminnych w miejscowości Wisłok 

Wielki, Smolnik, Radoszyce celem złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach 

Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość zadania 922,50 zł. 

17. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego do remontu dróg w miejscowościach: 

Nowy Łupków, Wisłok Wielki, Osławica, Szczawne i Wysoczany. Wartość zadania 

1 599,00 zł. 

18. Wykonanie nakładki z masy bitumicznej w miejscowości Nowy Łupków. Wartość 

zadania 16 878,98 zł. 

19. Naprawa uszkodzonego pokładu mostku w miejscowości Smolnik. Wartość 

zadania 21 156,00 zł. 

20. Naprawa wiat przystankowych. Wartość zadania 3 117,18 zł. 

21. Zakup materiałów do wykonania miejsc parkingowych dla osób 

niepełnosprawnych w miejscowości Komańcza przy Urzędzie Gminy i przy cerkwi 

oraz w miejscowości Rzepedź przy Ośrodku Zdrowia. Wartość zadania 

1 094,81 zł. 

22. Zakup 1 tony suchego asfaltu niezbędnego do wykonania bieżących napraw wyrw 

w drogach gminnych. Wartość zadania 916,35 zł.  

23. Zakup 199,80 ton klińca do naprawy nawierzchni dróg gminnych. Wartość zadania 

10 455,58 zł.  

24. Zakup rur przepustowych celem wbudowania na zjeździe z drogi w miejscowości 

Szczawne i Osławica. Wartość zadania 1 904,37 zł. 
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25. Zakup kosy spalinowej na potrzeby koszenia terenów zielonych stanowiących 

mienie komunalne gminy Komańcza. Wartość zadania 2 628,99 zł. 

26. Zakup odśnieżarki spalinowej na potrzeby zimowego utrzymania terenów 

stanowiących mienie komunalne gminy Komańcza. Wartość zadania 1 899,00 zł. 

27. Instalacja monitoringu wizyjnego Urzędu Gminy. Wartość zadania 8 975,00 zł. 

28. Naprawa studzienki kanalizacyjno-deszczowej w miejscowości Rzepedź, Osiedle 

B. Wartość zadania 615,00 zł.  

29. Wycinka drzew na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Komańczy. Wartość 

zadania 5 400,00 zł. 

30. Zakup samochodu specjalnego pożarniczego IVECO DAILY 40 10 WD dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Łupkowie. Wartość zadania 30 000,00 zł. 

31. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu w kwocie 5 000,00 zł na 

zakup karetki dla Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku.  

 

Ponadto w roku 2019 podpisano przedwstępną umowę darowizny z Nowy Styl 

sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie na zakup nowego pojazdu ratowniczo – gaśniczego dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzepedzi. Kwota udzielonej darowizny to 200 000,00 zł. 

 

W ramach środków zewnętrznych zrealizowano następujące projekty: 

Projekt związany z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – Drogi do pól. Dotacja 

otrzymana z Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. modernizacja drogi 

dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kulaszne (2 drogi) i Wisłok Wielki 

(1 droga). Całkowita wartość projektu 93 776,19 zł, w tym wkład własny 376,19 zł.  

 

W 2019 roku pozyskane zostało następujące dofinansowanie na zadania, których 

realizacja rozpocznie się w 2020 roku: 

1. Remont drogi gminnej w miejscowości Smolnik w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych.  

Całkowita wartość projektu 196 403,94 zł, w tym dofinansowanie  98 201,00 zł. 

2. Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy w Komańczy w ramach 

programów PROW-LGD. 

Całkowita wartość projektu 120 966,00 zł, w tym dofinansowanie 76 970,00 zł. 

3. Ochrona gatunków zagrożonych i promocja różnorodności biologicznej poprzez 

rewitalizację nasypu kolejowego na terenie miejscowości Komańcza. Projekt 

dofinansowany z GAZ-SYSTEM S.A. 

Całkowita wartość projektu 10 000,00 zł, w tym dofinansowanie 10 000,00 zł. 

4. Rewitalizacja cmentarza żydowskiego w Woli Michowej istotnym czynnikiem 

ocalenia jego dziedzictwa. Dofinansowanie przyznane ze środków finansowych 
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Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. Całkowita wartość 

projektu 6 100,00 zł, w tym dofinansowanie 5 000,00 zł. 

 

W 2019 roku złożono następujący projekt, który został pozytywnie oceniony 

i przeznaczony do realizacji w latach 2020 - 2021: 

Rozbudowa i przebudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy 

Komańcza w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 

Całkowita wartość projektu 1 010 598,75 zł, w tym dofinansowanie 515 800,00 zł. 

 

W 2019 roku złożono następujące wnioski, które znajdują się na liście rezerwowej do 

przyznania dofinansowania: 

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radoszyce w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych.  

Całkowita wartość projektu 442 566,00 zł, w tym dofinansowanie 265 539,00 zł. 

2. Remont drogi gminnej w miejscowości Wisłok Wielki w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych. 

Całkowita wartość projektu 217 744,00 zł, w tym dofinansowanie 127 046,00 zł.  

 

W 2019 roku złożono następujące wnioski, które nie uzyskały dofinansowania: 

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kulaszne w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych. 

Całkowita wartość projektu 236 467,00 zł, w tym dofinansowanie 118 223,00 zł. 

Projekt nie uzyskał dofinansowania z uwagi na niespełnienie warunków 

technicznych drogi publicznej minimum szerokość jezdni 3,5 m. 

2.  Iluminacja obiektów dziedzictwa kulturowego transgranicznej trasy rowerowej w 

ramach programu Interreg PL-SK. 

Całkowita wartość projektu 215 000,00 zł, w tym dofinansowanie 203 000,00 zł. 

3.  Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości RZEPEDŹ celem 

zwiększenia potencjału technicznego w ramach programu NFOŚiGW. 

Całkowita wartość projektu 14 406,00 zł, w tym dofinansowanie 14 406,00 zł. 

4. Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości NOWY ŁUPKÓW celem 

zwiększenia potencjału technicznego w ramach programu NFOŚiGW. 

Całkowita wartość projektu 19 300,00 zł, w tym dofinansowanie 19 300,00 zł. 

5. Unieszkodliwianie folii rolniczej w ramach programu WFOŚiGW. 
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W 2019 roku zrezygnowano z realizacji następujących projektów: 

1. Budowa Sali gimnastycznej wraz z niezbędnymi pomieszczeniami przy Szkole 

Podstawowej w Rzepedzi. Całkowita wartość projektu 5 261 743,00 zł, w tym 

dofinansowanie 3 115 000,00 zł. Powodem rezygnacji był brak środków 

własnych na realizację tego zadania. 

2. „Leśna Akademia Misia i Rysia” współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Wartość projektu 

1 347 290,54 zł w tym dofinansowanie 1 206 890,54 zł. Powodem rezygnacji 

były zbyt duże koszty wykonania generalnego remontu budynku przedszkola.  

 

W 2019 roku pozyskane zostały nieodpłatnie następujące środki transportu: 

1. Samochód ciężarowy Peugeot Partner rok produkcji 2010 o wartości początkowej 

58 900,00 zł (na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego). Samochód został 

przekazany Gminnemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Komańczy.  

2. Samochód ciężarowy Skoda Yeti Premia rok produkcji 2010 o wartości 

początkowej 78 000,00 zł (na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego). 

3. Samochód osobowy Renault Kangoo rok produkcji 2011 o wartości 16 700,00 zł 

(na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego), przekazany od Gminnego 

Ośrodka Kultury w Komańczy. 

4. Przyczepa Niewiadów typ N-410 rok produkcji 1990 o wartości początkowej 

1 275,95 zł (na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego). 

 

9.2  Oświata i wychowanie 

 

Na terenie Gminy Komańcza funkcjonują dwie szkoły podstawowe prowadzone przez 

gminę:  

 Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Komańczy. 

 Szkoła Podstawowa w Rzepedzi.  

oraz dwie szkoły podstawowe prowadzone przez stowarzyszenia: 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Łupkowie prowadzona przez 

Stowarzyszenie Na Rzecz Łupkowa i Okolic. 

 Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. 

Brata Alberta Chmielowskiego w Wisłoku Wielkim. 
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Liczba uczniów w okresie ostatnich trzech lat przedstawia poniższy wykres (Wyk. 2). 

 

Wykres 2. Liczba uczniów w latach 2017 – 2019. 

 

 

Liczba etatów nauczycieli w okresie ostatnich trzech lat przedstawia poniższy 

wykres (Wyk. 3). 

 

Wykres 3. Liczba etatów nauczycieli w latach 2017 – 2019; (n – liczba nauczycieli).  
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Szkoły prowadzone przez gminę tj. Szkoła Podstawowa w Komańczy i Szkoła 

Podstawowa w Rzepedzi posiadają pracownie komputerowe i wewnętrzną sieć 

z dostępem do internetu obejmującą cały budynek. W strukturze szkół funkcjonuje blok 

żywienia, gdzie sporządza się 1 posiłek dziennie (jedno danie gorące). Działalność 

dydaktyczna obejmuje również bibliotekę szkolną, a opiekuńcza świetlicę. 

Praca szkół zorganizowana jest w oparciu o arkusz organizacyjny zatwierdzany 

przez Wójta Gminy Komańcza na kolejne lata szkolne, po uprzednim zaopiniowaniu przez 

Radę Pedagogiczną, Związki zawodowe i Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Oddziały 

przedszkolne realizują wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku 3 – 5 lat (wszystkich 

chętnych zgłoszonych w okresie rekrutacji) i roczne obowiązkowe wychowanie dla dzieci 

6 - letnich w wymiarze 5 godzin dziennie. Klasy I – VIII szkoły podstawowej i oddziały 

gimnazjalne pracują w systemie jednozmianowym. 

Dowożenie obejmuje wszystkie dzieci w wieku od 5 roku życia z terenu Gminy 

Komańcza bez względu na odległość (nawet z miejscowości, które nie podlegają 

obowiązkowi zapewnienia bezpłatnego dowożenia). Dzieci dowożone są czterema 

środkami transportu. Jeden - bus stanowiący własność gminy obsługiwany przez 

pracowników Urzędu (kierowcę i opiekuna) dowozi dzieci z miejscowości: Mików, 

Smolnik, Wola Michowa do Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Łupkowie. Trzy 

środki transportu zapewnia firma zewnętrzna na podstawie umowy o świadczenie usług, 

która zapewnia także opiekę dzieciom, zatrudniając opiekuna. Takie rozwiązanie 

funkcjonuje przy dowożeniu dzieci z miejscowości: Wola Michowa, Nowy Łupków, 

Osławica, Radoszyce, Komańcza, Czystogarb, Wisłok Wielki, Moszczaniec, Rzepedź, 

Turzańsk, Szczawne, Kulaszne, Wysoczany do: Szkoły Podstawowej w Komańczy, Szkoły 

Podstawowej w Rzepedzi, Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Łupkowie 

i Publicznej Szkoły Podstawowej w Wisłoku Wielkim.  

Gmina realizuje zadania oświatowe wynikające z ustaw i rozporządzeń 

wykonawczych regulujących te kwestie poprzez zabezpieczenie działalności szkół, 

a także zapewnia dostępność do edukacji dla uczniów niepełnosprawnych.  

Zadania są realizowane przy pomocy środków otrzymywanych z budżetu państwa 

- subwencji oświatowej, dotacji celowych oraz ze środków własnych gminy. 

 

ŚRODKI POZABUDŻETOWE POZYSKANE W RAMACH PROJEKTÓW 

1. „Szkolny Klub Sportowy” 

W 2019 roku podpisano Porozumienie pomiędzy Podkarpackim Wojewódzkim Szkolnym 

Związkiem Sportowym a Gminą Komańcza na realizację zajęć sportowych, 

finansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, w których uczestniczyła 1 grupa 

ćwiczebna (25 uczniów) ze Szkoły Podstawowej w Rzepedzi. 
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2. „Aktywna tablica”  

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Komańczy i polegający na zakupie 

3 interaktywnych monitorów dotykowych o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali. 

Dofinansowanie z budżetu państwa na ten cel wyniosło 14.000,00 zł, wkład własny 

3.500,00 zł. 

 

 

9.3  Kultura 

 

Zadania gminy w zakresie zaspokajania potrzeb kulturalnych, czytelniczych 

i turystycznych, wychowania i edukacji, upowszechniania i rozwoju kultury sportowej, 

promocji regionu realizowane są przez Gminny Ośrodek Kultury we współpracy 

z organizacjami pozarządowymi, instytucjami i środowiskami twórczymi. 

 

W skład struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Komańczy wchodzą: 

Rzepedzki Ośrodek Kultury, Ośrodek Kultury w Szczawnem, Biblioteka Publiczna 

w Komańczy, Biblioteka Publiczna w Rzepedzi, Biblioteka Publiczna w Szczawnem. 

 

W 2019 roku Gminny Ośrodek Kultury w Komańczy pozyskał następujące 

fundusze zewnętrzne, które przedstawia tabela nr 9. 

Tabela 9. Wykaz pozyskanych funduszy zewnętrznych w 2019 roku. 

LP Darczyńca Kwota Cel darowizny/ przeznaczenie 
darowizny  

1. NOWY STYL GROUP 3 695,89 Pozyskanie darowizny w postaci: foteli 
biurowych, krzeseł składanych, sof 
celem doposażenia placówek GOK 
w Komańczy oraz z przeznaczeniem na 
nagrody w konkursach 
organizowanych przez instytucję 
kultury 

2. IZBA ADMINISTRACJI 
SKARBOWEJ W 
RZESZOWIE 

12 300,00 Pozyskanie darowizny w postaci 
samochodu używanego - Volkswagen 
Transporter T4 do celów służbowych 

3. OPERATOR 
GAZOCIĄGÓW 
PRZESYŁOWYCH  
GAZ-SYSTEM S.A. 

6 150,00 Darowizna pieniężna, sponsoring - na 
potrzeby organizacji imprezy - Bieg 
Górski "Tropem Żbika po Zwiezionej 
Górze" – 4.05.2019r. w Duszatynie 

4. NADLEŚNOCTWO LESKO 1 500,00 Darowizna pieniężna na cele 
użyteczności społecznej - organizacja 
"Świat Pod Kyczerą" – 13.07.2019r. 
i Spotkania Przygraniczne Polski i 
Słowacji -04.08.2019r.  
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5. KOŁO ŁOWIECKIE 
KNIEJA 

500,00 Darowizna pieniężna na organizację 
konkursu w ramach imprez - Zawody 
Drwali i Świat Pod Kyczerą – 
13.07.2019r. w Nowym Łupkowie 

6. NADLEŚNICTWO 
KOMAŃCZA  

4 000,00 Darowizna pieniężna na cele 
użyteczności społecznej - organizacja 
"Świat Pod Kyczerą" – 13.07.2019r. 
i Spotkania Przygraniczne Polski 
i Słowacji -04.08.2019r. 

7. LGD NASZE BIESZCZADY 1 000,00 Darowizna rzeczowa - nagrody dla 
laureatów i wszystkich uczestników 
konkursu kulinarnego dla KGW w 
trakcie Spotkań Przygranicznych Polski 
i Słowacji - 04.08.2019r. 

8. POWIAT SANOCKI  500,00 Darowizna rzeczowa - nagrody dla 
laureatów i wszystkich uczestników 
konkursu kulinarnego dla KGW – 
w trakcie Spotkań Przygranicznych 
Polski i Słowacji - 04.08.2019r. 

9. HOTEL NAFTA KROSNO 3 000,00 Darowizna rzeczowa, sponsoring – 
2 vouchery łącznej wartości 2000 zł na 
pobyty w Spa w Hotelu Nafta Krosno 
i wejściówki na dancingi, spa o 
wartości ok. 1000 zł  (1 voucher jako 
nagroda główna dla uczestników MTB 
Maraton Górski – 03.08.2019r., 
1 voucher jako nagroda główna 
w konkursie na dojenie Muci w trakcie 
Spotkań Przygranicznych Polski 
i Słowacji w dniu 04.08.2019r. 

10. HOTEL NAFTA KROSNO 1 500,00 Darowizna, sponsoring - bezpośrednia 
dopłata do Pokazu Ognia w trakcie 
Spotkań Przygranicznych Polski 
i Słowacji – 04.08.2019r. 

11. MAZOWIECKA 
INSTYTUCJA 
GOSPODARKI 
BUDŻETOWEJ 

2 000,00 Darowizna pieniężna - sponsoring, 
w ramach współpracy wsparcie 
organizacji Spotkań Przygranicznych 
Polski i Słowacji – 04.08.2019r. 

12. FUNDACJA PZU 30 000,00 Darowizna pieniężna - sponsoring, 
w ramach współpracy, wsparcie 
realizacji projektu pn. "Salwami 
drewnianej artylerii uczcijmy w 
Komańczy 101 rocznicę odzyskania 
Niepodległości" (warsztaty + 
rekonstrukcja bitwy), inicjatywa 
realizowana od 01.08 do 30.11.2019r. 
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13. POLSKA SPÓŁKA 
GAZOWNICTWA 
SP. Z O.O 

18 450,00 Darowizna pieniężna - sponsoring, 
w ramach współpracy wsparcie 
organiacaji Spotkań Przygranicznych 
Polski i Słowacji – 04.08.2019r. 

14. POWIAT SANOCKI  500,00 Darowizna rzeczowa - nagrody dla 
laureatów i  uczestników konkursu 
plastycznego pn. "Moja Niepodległa" 
w ramach projektu "Salwami 
drewnianej artylerii uczcijmy w 
Komańczy 101 rocznicę odzyskania 
Niepodległości” - 23.11.2019 

15. FUNDACJA PGNIG  16 700,00 Darowizna rzeczowa - samochód 
używany marki Renault Kangoo do 
celów służbowych 

16. OPERATOR 
GAZOCIĄGÓW 
PRZESYŁOWYCH GAZ-
SYSTEM SA 

10 000,00 Darowizna pieniężna - w ramach 
współpracy wsparcie projektu pn. 
Jubileusz 70-lecia Bibliotek 
Publicznych w Gminie Komańcza 

Łącznie pozyskano na 
działalność kulturalną 

111 795,89  Darowizna finansowa - 72 600,00 zł 
Darowizna rzeczowa - 39 195,89 zł 

 

W 2019 roku organizowane były następujące uroczystości, imprezy sportowo-

kulturalne i rekreacyjne, które przedstawiają tabele nr 10, 11 i 12. 

Tabela 10. Wykaz organizowanych imprez kulturalnych w 2019 roku. 

Lp. Nazwa imprezy Termin Miejscowość Organizatorzy/ 
współorganizatorzy 

1. X Festiwal Kolęd 
i Pastorałek "A 
słowo stało się 
ciałem"  

25.01.2019 Rzepedź  Gmina Komańcza, 
Szkoła Podstawowa 
w Rzepedzi, Rzepedzki 
Ośrodek Kultury, 
Gminny Ośrodek 
Kultury w Komańczy 

2.  Piknik Rodzinny  01.06.2019 Nowy Łupków Gmina Komańcza, 
Gminny Ośrodek 
Kultury w Komańczy, 
Zakład Karny w Nowym 
Łupkowie, 
Stowarzyszenie Na 
Rzecz Rozwoju 
Łupkowa i Okolic 
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3.  Dzień Dziecka  08.06.2019 Komańcza Gminny Ośrodek 
Kultury w Komańczy, 
Biblioteka Publiczna 
w Komańczy, Rada 
Rodziców przy Szkole 
Podstawowej 
w Komańczy 

4.  Świat pod Kyczerą  13.07.2019 Nowy Łupków Gmina Komańcza, 
Łemkowski Zespół 
Pieśni i Tańca „Kyczera”, 
Gminny Ośrodek 
Kultury w Komańczy, 
Sołectwo w Nowym 
Łupkowie 

5.  XXIV Spotkanie 
Przygraniczne 
Polski i Słowacji 

04.08.2019 Komańcza – plac 
nad rzeką 
Osławicą 

Gmina Komańcza, 
Gminny Ośrodek 
Kultury w Komańczy 

6.  XI Harasymiada  06.09. – 
07.09.2019 

Komańcza, 
Przełęcz Wyżna 

Gmina Komańcza, 
Gminny Ośrodek 
Kultury w Komańczy, 
Nadleśnictwo 
Komańcza, 
Stowarzyszenie Na 
Rzecz Rozwoju 
Łupkowa i Okolic 

7. Wołoska Koliba 
"Folkowe spotkania 
na pasterskim 
szlaku" 

28.09. – 
29.09.2019 

Bacówka 
w Osławicy, 
Wisłok Wielki – 
"Chata nad 
Wisłokiem" 

Urząd Marszałkowski 
woj. Podkarpackiego, 
Podkarpackie- 
przestrzeń otwarta, 
Gmina Komańcza,  
Gminny Ośrodek 
Kultury w Komańczy, 
Stowarzyszenie 
Wspierania Inicjatyw 
Lokalnych w Komańczy, 
Gmina Bukowsko 

8. „Karpackie 
Wyszywanky” 

14.10.2019 Komańcza Gmina Komańcza, 
Gminny Ośrodek 
Kultury w Komańczy, 
Zespół Łem-My, 
Fundusz Lokalny SMK, 
Stowarzyszenie LGD 
„Partnerstwo Ziemi 
Niżańskiej”, 
Stowarzyszenie LGD 
„TRYGON – Rozwój 
i Innowacja, Fundacja 
Przestrzeń Lokalna” 
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9. Na styku Karpat 
spotkanie na 
ludowo w Sołectwie 
Szczawne-Kulaszne 

19.10.2019 Szczawne Gmina Komańcza, 
Gminny Ośrodek 
Kultury w Komańczy, 
Sołectwo Szczawne- 
Kulaszne 

10. 70- lat z Wami i dla 
Was - jubileusz 
Bibliotek 
Publicznych 
w Komańczy, 
Szczawnem 
i Rzepedzi 

20.12.2019 Ośrodek Kultury 
w Szczawnem 

Gminny Ośrodek 
Kultury w Komańczy, 
Gaz System 

 

Tabela 11. Wykaz organizowanych imprez patriotycznych w 2019 roku. 

Lp. Nazwa imprezy Termin Miejscowość Organizatorzy 
1. Uroczystości 228 

rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja  

03.05.2019   Komańcza  Gmina Komańcza, Szkoła 
Podstawowa 
w Komańczy, Gminny 
Ośrodek Kultury 
w Komańczy 

2. Uroczystości 
związane z 101 
rocznicą odzyskania 
przez Polskę 
Niepodległości 

11.11.2019 Komańcza Gmina Komańcza, 
Ośrodek Kultury 
w Komańczy, Szkoła 
Podstawowa 
w Komańczy, Szkoła 
Podstawowa w Rzepedzi 

3. „Salwami drewnianej 
artylerii uczcijmy 
w Komańczy 101 
rocznicę odzyskania 
Niepodległości” 

23.11.2019  Rzepedź Gmina Komańcza, 
Ośrodek Kultury 
w Komańczy, Fundacja 
PZU, Szkoła Podstawowa 
w Komańczy, Szkoła 
Podstawowa w Rzepedzi 

4. Rekonstrukcja Bitwy 
pod Komańczą 

24.11.2019 Komańcza Gmina Komańcza, 
Gminny Ośrodek Kultury 
w Komańczy, Fundacja 
PZU 

 

 

Tabela 12. Wykaz organizowanych imprez sportowo – rekreacyjnych w 2019 roku. 

Lp. Nazwa imprezy Termin Miejscowość Organizatorzy/ 
współorganizatorzy 

1. VIII Beskidzki Rajd 
Narciarski Śladami 
Dwóch Kardynałów 

02.02.2019 Pastwiska- 
Komańcza 

Gmina Zarszyn, Gmina 
Komańcza 

2. X Jubileuszowy 
Bieszczadzki Wyścig 
Rowerów Górskich 

16.02.2019 Smolnik Gmina Komańcza, 
Stowarzyszenie 
Rekreacyjno- Sportowe 
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„Zimowe Tropy 
Żbików” 

"ŻBIK Komańcza", 
Gminny Ośrodek Kultury 
w Komańczy, 
Nadleśnictwo Komańcza 

3. Piesza wycieczka do 
Jeziorek 
Duszatyńskich 

01.05.2019  Duszatyn Gminny Ośrodek Kultury 
w Komańczy, 
Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Łupkowa 
i okolic 

4. III Półmaraton 
Górski "Tropem 
Żbika po Zwiezionej 
Górze" 

04.05.2019 Duszatyn Gmina Komańcza, 
Stowarzyszenie 
Rekreacyjno- Sportowe 
"ŻBIK Komańcza", 
Gminny Ośrodek Kultury                           
w Komańczy, 
Nadleśnictwo Komańcza 

5. Zawody wędkarskie 
spławikowo- 
gruntowe z okazji 
Dnia Dziecka 
w Szczawnem 

02.06.2019 Szczwane Regionalna Dyrekcja 
Lasów Państwowych 
w Krośnie, PZW, Gmina 
Komańcza, Gminny 
Ośrodek Kultury 
w Komańczy 

6. Zawody drwali i 
operatorów pilarek 

13.07.2019  Nowy Łupków Gmina Komańcza, 
Sołectwo Nowy Łupków, 
Gminny Ośrodek Kultury 
w Komańczy, 
Nadleśnictwo Komańcza, 
OSP Nowy Łupków, ZHU 
Ska-Ski 

7. IX Beskidzki Rajd 
Narciarski Śladami 
Dwóch Kardynałów 

03.08.2019  Pastwiska – 
Komańcza 

Gmina Zarszyn, Gmina 
Komańcza 

8. XIII Maraton 
Tropami Żbików, XIX 
Transgraniczny 
Wyścig Rowerów 
Górskich 

03.08.2019 Komańcza – plac 
nad rzeką 
Osławicą 

Gmina Komańcza, 
Stowarzyszenie 
Rekreacyjno- Sportowe 
"ŻBIK Komańcza", 
Gminny Ośrodek Kultury 
w Komańczy, 
Nadleśnictwo Komańcza 

9. Dni otwarte na 
terenie stawów 
„Luktyk” 
w Szczawnem 

17.08.-
18.08.2019 

Szczawne – staw 
LUKTYK 

Koło Wędkarskie 
w Szczawnem, Gmina 
Komańcza, Gminny 
Ośrodek Kultury 
w Komańczy 
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Biblioteki Publiczne zorganizowały następujące wydarzenia: 

Biblioteka Publiczna w Komańczy: 

 Założenie Dyskusyjnego Klubu Książki oraz cykliczne spotkania raz w miesiącu; 

 Ferie w bibliotece: „Brzechwa dzieciom”- interpretacja plastyczna wierszy; 

 Walentynki w bibliotece: śpiew I. D., recytacja uczniowie SP w Komańczy, 

współpraca ze Stowarzyszeniem 50+ w Komańczy; 

 „Tropami zwierząt” nauka i szukanie śladów w lesie, ognisko oraz konkurs wiedzy 

o przyrodzie. Współpraca z Nadleśnictwem w Komańczy; 

 „Kobieta w reklamie - inne spojrzenie” zajęcia dla młodzieży prowadzone przez 

Panią H. B.; 

 Projekcja filmu animowanego „Królowa Śniegu 2”; 

 Prezentacja wydawnictwa „Kultura Gniewu”- prowadząca M.S.; 

 Konkurs plastyczny na „Kartkę Wielkanocną”; 

 Mała książka - Wielki człowiek c.d. akcji oraz wydawanie dyplomów uczestnikom; 

 Warsztaty pisanki wielkanocnej metodą decoupage; 

 Spektakl pt. „Prastara książnica – skarb i tajemnica… bo mądrość tkwi nie tylko 

w WI-FI” w wykonaniu aktorów Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” 

z Krakowaw ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek; 

 „Bezpieczeństwo dzieci podczas pracy i zabawy w gospodarstwie rolnym” zajęcia 

edukacyjne dla dzieci z kl. IV i V SP Komańcza, prowadzący przez pracownika 

KRUSu; 

 Makrama - warsztaty organizowane w ramach projektu „Babcie, wnuczki, mamy 

razem tkamy i wyplatamy (2 spotkania) współpraca ze Stowarzyszeniem 50+; 

 Warsztaty dla dzieci z klas II i III SP Komańcza z okazji Dnia Matki - własnoręcznie 

zrobiony słodki upominek oraz kwiatki na patyku wspólnie ze Stowarzyszeniem 

50+; 

 Ogłoszenie konkursu plastycznego pt. „Wierszem malowane” do wybranego 

wiersza J. Harasymowicza. Ogłoszenie wyników podczas corocznej 

„Harasymiady”; 

 Moc aromaterapii w praktyce - warsztaty prowadziła M.S. z Warszawy - 

certyfikowany aromaterapeuta, specjalista dietetyk; 

 Profilaktyka zdrowia czerpana z natury - zajęcia dotyczące odżywiania, młody 

jęczmień i chlorella pyronoidosa, prowadząca M. S.; 

 Przyłączenie się do SP Komancza z ogólnopolskiej akcji pn. „Jak nie czytam, jak 

czytam”; 

 „Dzień Dziecka” piknik organizowany z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Komańczy 

oraz Radą Rodziców SP Komańcza; 

 Nagrody dla „Najaktywniejszych Czytelników w roku 2018/2019”; 

 Spotkanie autorskie z Jackiem Jarosikiem autorem książki „Bradziaga znaczy 

Obieżyświat”; 

 Wakacje w bibliotece - zajęcia dla dzieci; 
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 Warsztaty  tworzenia multimedialnych gier terenowych organizowanych przez 

Fundację 5 Medium; 

 XI Harasymiada- impreza poetycko – muzyczna; 

 Warsztaty fotografii otworkowej organizowane przez Fundację 5 Medium; 

 Warsztaty regionalnej biżuterii łemkowskiej w ramach projektu „Babcie, wnuczki, 

mamy razem… tkamy i wyplatamy”; 

 Cykl spotkań z psychologiem i dietetykiem; 

 Pogadanka z p. E. O. pt. „Ostatnia salwa drewnianej artylerii czyli bitwa pod 

Komańczą”; 

 Obchody 70-lecia bibliotek w Komańczy i Szczawnem. 

 

Biblioteka Publiczna w Rzepedzi 

 „Babcie, wnuczki, mamy razem tkamy i wyplatamy” - warsztaty makramy; 

 Dzień Babci i Dziadka - uroczystość z okazji święta - część artystyczna; 

 „Upominek dla Babci i Dziadka”- warsztaty plastyczne; 

 Wystawa prac lokalnych artystów; 

 „Czy to bajka, czy nie bajka…”- spotkanie czytelnicze dla przedszkolaków; 

 Spotkanie karnawałowe dla seniorów; 

 Zajęcia feryjne dla dzieci: kartki walentynkowe, spotkanie z bohaterami bajek, 

brasnoletki na krosnach, lepienie z gliny, kukiełki; 

 „Sport to zdrowie”- zajęcia czytelnicze; 

 Wtorkowe kreatywne spotkania w bibliotece; 

 Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci – VII spotkań; 

 „Zdrowo jem, więcej jem” - warsztaty edukacyjno-kulinarne dla dzieci oraz 

„Bez śniadania nie ma nauczania” forum dla rodziców; 

 Dzień kobiet - uroczystość na której przedstawiono „Dziewczynkę z zapałkami”; 

 Ogólnopolskie czytanie Jeżycjady; 

 Naturalna apteczka - olejki eteryczne - spotkanie z naturopeutką; 

 Kiermasz Wielkanocny; 

 „Sejm Dzieci i Młodzieży” – prezentacja dwóch sylwetek posłów II RP: Zygmunta 

Klemensiewicza i Kazimierza Świtalskiego; 

 Wystawa Shauna Tana „Po drugiej stronie globu”; 

 „Prastara książnica skarb i tajemnica” - spektakl dla dzieci promujący 

czytelnictwo; 

 Kwiatek dla mamy - warsztaty plastyczne; 

 „Poczytaj mi mamo” – zajęcia czytelnicze połączone z uroczystością z okazji Dnia 

Mamy; 

 „Jak nie czytam, jak czytam” - udział w ogólnopolskiej akcji; 

 „Czy pamiętasz swoją ulubioną lalkę” – wystawa lalek z różnych krajów połączona 

z historią lalek; 
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 Wakacyjne zajęcia: warsztaty plastyczne, sznurkowe cudeńka, kartki na konkurs 

„Moja Komańcza”, zajęcia kulinarne, wiklina papierowa, warsztaty ceramiczne, 

spotkania z bohaterami bajek; 

 Podsumowanie ogólnopolskiej akcji „Mała książka - Wielki Człowiek” - 

nagrodzenie trzylatków; 

 Narodowe czytanie – „Nowele polskie”; 

 „Misiowa Rodzinka czyta” - zajęcia czytelnicze; 

 Udział w ogólnopolskiej akcji Mała Książka - Wielki Człowiek (3-6 latki); 

 Dyskusyjny Klub Książki dla młodzieży – IV spotkania; 

 „Pani Jesień”- zajęcia czytelnicze połączone z warsztatami plastycznymi; 

 Przedszkolaki w bibliotece - gry, zabawy ruchowe, zajęcia plastyczne, czytanie 

bajek; 

 Warsztaty regionalnej biżuterii koralikowej w ramach projektu „Babcie, wnuczki, 

mamy razem tkamy i wyplatamy”; 

 „Dzień Pluszowego Misia”- zabawy ruchowe, zgadywanki, misiowe tańce; 

 Andrzejki w bibliotece- wróżby i zabawy związane z Andrzejkami; 

 „Święty Mikołaj w wiosce Smerfów” spektakl z Krakowa i wizyta Świętego 

Mikołaja; 

 Kiermasz bożonarodzeniowy - wystawa prac z kreatywnych spotkań Pań 

w bibliotece; 

 „Uwierz w Święta”- inscenizacja słowno-muzyczna dzieci uczęszczających na 

zajęcia czytelnicze; 

 „Moja biblioteka za 70 lat”- udział w konkursie plastycznym dzieci i młodzieży 

z Dyskusyjnych Klubów Książki działających przy bibliotece. 

 

Biblioteka Publiczna w Szczawnem: 

 Warsztaty scenografii na przedstawienie z okazji święta babci i dziadka; 

 Projekcja bajki dla dzieci i młodzieży; 

 Warsztaty robienia laurek 3D; 

 Rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszą ozdobę choinkową; 

 Warsztaty artystyczne (przygotowanie upominków dla Babć i Dziadków); 

 „Ferie zimowe w Szczawnem” - konkurs plastyczny, walentynki, warsztaty 3D, 

warsztaty ciasteczkowe, projekcja bajki dla dzieci i młodzieży, rozstrzygnięcie 

konkursu „Dzień Bezpiecznego Internetu”, zakończenie ferii Balem 

Karnawałowym; 

 Dzień Kobiet w Szczawnem; 

 Jeżycjada; 

 Ogłoszenie konkursu na dekoracje Wielkanocną; 

 Wiosenne warsztaty: Wielkanocne, decoupage; 

 Kiermasz dekoracji Wielkanocnych w Ośrodku Kultury w Szczawnem; 
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 Warsztaty artystyczne „Dzień Matki”; 

 Spotkanie z okazji Dnia Matki; 

 „Babcie, wnuczki, mamy razem tkamy i wyplatamy” spotkanie z makramą; 

 „Wierszem malowane” konkurs plastyczny; 

 Dzień Dziecka w Szczawnem; 

 Turniej piłki nożnej o Puchar Wójta, zabawa taneczna, ognisko; 

 Wakacje w Szczawnem 2019 (warsztaty plastyczno-manulane, wyrób biżuterii 

metodą makramy, decoupage, motylki filcowe, praca z długopisami 3D, 

naleśnikowe warsztaty „Kulinaria dla najmłodszych”, warsztaty quillingu, 

wykonanie ramki na zdjęcia, kreatywne warsztaty, gry i zabawy, zajęcia ruchowe, 

„Tkanie biżuterii na krośnie”; 

 konkurs plastyczny „Moja Komańcza”; 

 Podkarpacki Rajd Strażaków; 

 Wielokulturowe Dziedzictwo Euroregionu Karpackiego na Przestrzeni Wieków; 

 Fotoobrazy z 5 medium; 

 „W Niedzielę za miasto 3” z PTTK; 

 Narodowe Czytanie; 

 Konkurs Plastyczny „Pracować każdy może - ekonomia społeczna”; 

 Zakończenie wakacji w Szczawnem; 

 Warsztaty artystyczne powitanie Jesieni; 

 Filcowe warsztaty; 

 Noc Bibliotek; 

 Warsztaty techniczne „Szyjemy Dynie”; 

 Spotkania z „microbitem” i językiem programowania PHYTON; 

 „Na liściu malowane”; 

 Warsztaty plastyczne w ramach projektu „Salwami drewnianej artylerii”; 

 Warsztaty mikołajkowe; 

 Biżuteria regionalna – warsztaty; 

 III ogólnopolski Dzień Wiatraczka; 

 Wieczór andrzejkowy; 

 Warsztaty plastyczne w ramach konkursu „Moja Biblioteka za 70 lat”; 

 Happening #jestnaswięcej Andrzejki; 

 Warsztaty dekoracji świątecznych i wspólne dekorowanie choinki; 

 Spotkanie Mikołajkowe w Szczawnem; 

 Warsztaty artystyczne; 

 Spotkanie Wigilijne dla mieszkańców Szczawnego; 

 Warsztaty piernikowe; 

 70 lat z Wami i dla Was- jubileusz Bibliotek Publicznych w Komańczy, Szczawnem 

i Rzepedzi. 


