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I. Wstęp 
 

Zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia 

radzie gminy raport o stanie gminy. 

Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności zakres 

polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu za rok 2018. 

Informacje zawarte w Raporcie pozwolą na pogłębienie wiedzy mieszkańców o stanie gminy i 

działalności samorządu gminnego oraz mogą być podstawą do dyskusji na temat rozwoju naszej 

„małej ojczyzny”. 

 

II. Informacje ogólne. 
 

Gmina Lutowiska jest gminą wiejską położoną w powiecie bieszczadzkim, województwie 

podkarpackim. 

W skład Gminy wchodzi 29 miejscowości w tym 21 zamieszkałych, pozostałe to historyczne 

wyludnione „wsie”, tętniące życiem w przedwojennej przeszłości. 

Gmina Lutowiska jest jedną z największych gmin w naszym kraju, jej powierzchnia stanowi 

obszar 47.585 ha (475,85 km2). Gmina należy do najmniej zaludnionych jednostek 

administracyjnych w Polsce.  

 

Stan ludności na dzień 31 grudnia 2018r. wg GUS -2101osób, w tym mężczyźni 1056, kobiety 

1045 . Wg naszych danych wygenerowanych z systemu w gminie jest zameldowanych 2 162 osoby, 

w tym na pobyt stały 2242, na pobyt czasowy-80 osób.  

 

 

Ludność ogółem M K 

wg wieku  2101 1056 1045 

 0 - 4  96 48 48 

 5 - 9  72 39 33 

 10 - 14  101 42 59 

 15 - 19  93 40 53 

 20 - 24  134 68 66 

 25 - 29  189 106 83 

 30 - 34  162 89 73 

 35 - 39  155 82 73 

 40 - 44  195 99 96 

 45 - 49  150 84 66 

 50 - 54  147 65 82 

 55 - 59  144 83 61 

 60 - 64  151 74 77 

 65 - 69  120 53 67 

 70 - 74  90 42 48 

 75 - 79  52 23 29 
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 80 - 84  35 14 21 

     

 85 i więcej 15 5 10 

     

 Wiek przedprodukcyjny  318 152 166 

     

 Wiek produkcyjny  1394 767 627 

 18-64 lata mężczyźni  767 767 X 

 18-59 lat kobiety  627 X 627 

     

 Wiek mobilny  879 461 418 

     

 Wiek niemobilny  515 306 209 

 45-64 lata mężczyźni  306 306 X 

 45-59 lat kobiety  209 X 209 

     

 Wiek poprodukcyjny  389 137 252 

 65 lat i więcej mężczyźni 137 137 X 

 60 lat i więcej kobiety  252 X 252 

     

 Biologiczne grupy wieku  2101 1056 1045 

 0-14 lat  269 129 140 

 15-64 lat  1520 790 730 

 65 lat i więcej  312 137 175 

     

 Edukacyjne grupy wieku  440 207 233 

 3- 6 lat  61 28 33 

 7-12 lat  109 58 51 

 13-15 lat  68 25 43 

 16-18 lat  45 22 23 

 19-24 lat  157 74 83 

     

 Kobiety w wieku 15-49 lat 510 X 510 

 

Obszar Gminy podzielony jest na 7 jednostek pomocniczych – Sołectw o różnej powierzchni i 

stopniu zaludnienia. 
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SOŁECTWA W GMINIE LUTOWISKA 

Lp. Nazwa sołectwa Miejscowości wchodzące w skład sołectwa 

1 Lutowiska Lutowiska, Skorodne 

2 Smolnik Smolnik, Żurawin 

3 Stuposiany 

Stuposiany, Procisne, Pszczeliny, Muczne, Tarnawa Niżna, 

Tarnawa Wyżna*, Dydiowa*, Łokieć*, Dźwiniacz Górny*, 

Bukowiec*, Sokoliki*, Beniowa*, Sianki* 

4 Ustrzyki Górne Ustrzyki Górne, Brzegi Górne, Bereżki, Wołosate 

5 Dwernik Dwernik, Dwerniczek, Nasiczne, Caryńskie 

6 Chmiel Chmiel 

7 Zatwarnica Zatwarnica, Hulskie, Krywe 

 

 

Zadania Gminy określone przepisami prawnymi i innymi regulacjami (porozumieniami, 

umowami) wykonywane są przez Wójta przy pomocy Urzędu Gminy, gminnych jednostek 

organizacyjnych oraz gminnych osób prawnych: 

 

Jednostki budżetowe 

 

1. Urząd Gminy Lutowiska 

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

3. Zespół Szkół w Lutowiskach: 

- Gimnazjum w Lutowiskach 

- Szkoła Podstawowa w Lutowiskach 

- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Lutowiskach 

- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Stuposianach 

Instytucje kultury – osoby prawne 

4. Gminny Ośrodek Kultury w Lutowiskach 

5. Gminna Biblioteka Publiczna w Lutowiskach 

Spółka komunalna ze 100% udziałem gminy – osoba prawna 

6. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Lutowiskach 
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Mapa 
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III. Informacje finansowe. 
 

Wykonane dochody na 31.12.2018 r. ogółem wynoszą 13 198 966,06 zł w tym dochody mająkowe 

zrealizowano na kwotę 267 496,86 zł z tego ze sprzedaży majątku w wysokości 267 496,86 zł.  

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem 51,71%. 

Dynamika wzrostu PIT 116% i podatku od nieruchomości 107%. 

Dotacje rozwojowe z UE 18 553,62 zł.  

 

Wykonane wydatki na 31.12.2018 r. ogółem wynoszą 12 164 389,20 zł w tym wydatki majątkowe 

wykonano na kwotę 2 281 176,50 zł. 

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 18,75%. 

Wynik budżetu (nadwyżka) 1 034 576,86 zł. 

Zadłużenie ogółem 798 000,00 zł.  

Poziom wolnych środków 2 041 380,47 zł. 

 

Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych: 

 

Nazwa 

Planowane 

wydatki 

majątkowe 

ogółem na 

2018 r. 

Planowane wydatki majątkowe 

Wykonanie na 

31.12.2018 r. 

Objaśnienia do 

realizacji zadania  

Pomoc finansowa dla Powiatu 

Bieszczadzkiego na dofinansowanie 

zad. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 

2305R Smolnik - Zatwarnica w km 

9+050-9+250, w km 9+860–10+760, w 

km 11+140– 11+640 wraz z zatoką i 

12+100-12+500” 

100 000,00 100 000,00  Zadanie zostało 

zrealizowane.  

Przebudowa drogi gminnej nr 119102R 

w Lutowiskach  

417 000,00 380 069,18 Zadanie zostało 

zrealizowane.  

Przebudowa drogi wewnętrznej Posada 

Dolna w Lutowiskach  

300 000,00 299 973,63 Zadanie zostało 

zrealizowane.  

Przebudowa drogi wewnętrznej w 

Lutowiskach na działkach o nr ew. 226, 

242, 213 (osiedle domów 

jednorodzinnych) 

300 000,00 288 241,32 Zadanie zostało 

zrealizowane.  

Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. 

o nr ewid. 403, 409, 424 w Lutowiskach  

24 000,00 23 985,20 Zadanie zostało 

zrealizowane.  

Budowa drogi dojazdowej na dz. o nr 

ewid. 471,463,482 w Lutowiskach  

24 000,00 23 932,73 Zadanie zostało 

zrealizowane.  

Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. 

o nr ewid.367, 636, 347, 335/3 w 

Lutowiskach  

 

170 000,00 

 

165 282,48 

 

 Zadanie zostało 

zrealizowane.  
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Ustawienie barier energochłonnych 

przy drodze wewnętrznej nr ew. 63 w 

Chmielu  

15 000,00 9 840,00 Zadanie zostało 

zrealizowane.  

Rewitalizacja obiektu byłej strażnicy 

WOP w Lutowiskach 

20 000 18 969,00 Zadanie zostało 

zrealizowane.  

Zabezpieczenie ruin synagogi w 

Lutowiskach 

10 000 9 990,26 Zadanie zostało 

zrealizowane.  

Zakup działki nr 440/4 w Lutowiskach 

4 000 3 176,60 Zadanie zostało 

zrealizowane.  

Nabycie działek nr 407/1, 407/2, 408, 

412 w Lutowiskach  

20 000 19 581,25 Zadanie zostało 

zrealizowane.  

Przebudowa dachu na budynku Urzędu 

Gminy w Lutowiskach -dokumentacja 

techniczna 

30 000,00 0,00  Zadanie w trakcie 

realizacji, 

zakończenie w 

2019 r.  

Przebudowa i rozbudowa parkingu 

przy budynku Urzędu Gminy w 

Lutowiskach 

260 000,00 258 667,36 Zadanie zostało 

zrealizowane.  

Zakup systemu do obsługi głosowań 

imiennych oraz przygotowań posiedzeń 

Rady Gminy 

12 000 11 030,97 Zadanie zostało 

zrealizowane.  

Zakup samochodu strażackiego do 

systemu KSRG w Lutowiskach 

162 650,00 159 290,00 Zadanie zostało 

zrealizowane.  

Utwardzenie placu i dojazdu do remizy 

strażackiej OSP Dwernik 

24 350,00 24 349,08 Zadanie zostało 

zrealizowane.  

Dotacja na zakup samochodu 

strażackiego dla OSP Dwernik 

60 000,00 60 000,00 Zadanie zostało 

zrealizowane.  

Odwodnienie sali gimnastycznej  

25 000,00 25 000,00 Zadanie zostało 

zrealizowane.  

Ogrodzenie placu zabaw przy Punkcie 

Przedszkolnym w Lutowiskach  

25 000,00 21 174,96  Zadanie zostało 

zrealizowane.  

Podwyższenie kapitału zakładowego 

spółki GZGK Sp. z o.o. w Lutowiskach 

z przeznaczeniem na ujęcie wody w 

Zatwarnicy i doprowadzenie wody z 

Lutowisk do Smolnika 

300 000,00 300 000,00 Zadanie zostało 

zrealizowane.  

Budowa oświetlenia drogi w Smolniku  30 000,00 26 445,00 Zadanie zostało 

zrealizowane.  

Przebudowa budynku socjalno-

magazynowego w Smolniku  

186 400,00 600,00  Zadanie w trakcie 

realizacji, 

zakończenie w 

2019 r.  

Zagospodarowanie przestrzeni 

publicznej w Pszczelinach  

51 600,00 41 577,48 Zadanie zostało 

zrealizowane.  
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Zagospodarowanie przestrzeni 

publicznej w Stuposiany  10 000,00 

10 000,00 Zadanie zostało 

zrealizowane.  

Ogółem 2 581 000,00 2 281 176,50   

 

Szczegółową informację o realizacji budżetu gminy zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu 

za 2018r.  

 

Pozyskane środki zewnętrzne:  
 

- Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nau-

czania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych (projekt partnerski z PCEN 

Rzeszów). RPO WP 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA IX, DZIAŁANIE 9.2. 3 639 763,11 zł / 

21 659,23 zł (kwota otrzymana bezpośrednio przez Gminę Lutowiska)  

- Przebudowa części budynku socjalno - magazynowego na potrzeby budowy zaplecza socjalnego 

Sołectwa Smolnik PROW 2014- 2020 Oś LEADER. 199 895,75 zł / 101 830,00 zł 

- Zakup wyposażenia do udzielania pierwszej pomocy ofiarom przestępstw dla jednostek OSP z 

Gminy Lutowiska: 

Defibrylator – sztuk 2 (OSP Lutowiska i OSP Ustrzyki Górne) 

Torba PSP R 1 – sztuk 1 (OSP Lutowiska) 

Zestaw szyn kramera – sztuk 1 (OSP Lutowiska) 

Zestaw OSP R1 – sztuk 3 (OSP Zatwarnica, OSP Chmiel, OSP Stuposiany) 

 

Łączna wartość zadania 18 898,20 zł w tym dotacja Ministerstwa Sprawiedliwości 18 709,22 zł, 

wkład własny 188,98 zł. 

 

Wieloletnia prognoza finansowa 

Harmonogram spłat zadłużenia 

Lata Kwota Lata Kwota Lata Kwota 

2019 114 000 2022 114 000 2025 114 000 

2020 114 000 2023 114 000   

2021 114 000 2024 114 000   

 

Kwota długu na koniec każdego roku po spłacie rat. 

Lata Kwota Lata Kwota Lata Kwota 

2019 684 000 2022 342 000 2025 0 

2020 570 000 2023 228 000   

2021 456 000 2024 114 000   
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Nie planuje się nadwyżki operacyjnej na najbliższe lata. Prognoza limitu zadłużenia na najbliższe 

lata (wzór z art. 243) 

 

Lata Kwota Lata Kwota Lata Kwota 

2019 11,95% 2022 5,41% 2025 7,06% 

2020 9,91% 2023 7,10%   

2021 9,58% 2024 7,08%   

 

IV. Informacja o stanie mienia komunalnego, gospodarka komunalna 
 

Mieniem Gminy zarządza Wójt przy pomocy Urzędu Gminy i kierowników gminnych jednostek 

organizacyjnych, którzy administrują powierzonymi obiektami w których prowadzą działalność 

(obiekty kultury, szkoła, schroniska szkolne).  

Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została w oparciu o ustawę z dnia  

27 sierpnia 2009r., o finansach publicznych, a w szczególności o art. 267. Dane zawarte  

w informacji obejmują okres jednego roku i zebrane zostały według stanu na dzień 

 31 grudnia 2018 roku. 

 

Zbiorcze zestawienie mienia komunalnego będącego w zasobie gminy. 

 

Lp. Wyszczególnienie  Stan na dzień 31.12.2018r. 

1. Grunty ogółem (ha), w tym:  129.42 

 drogi dojazdowe  50.52 

 działki budowlane  2.43 

 lasy   1.71 

 tereny rekreacyjne  4.38 

  punkt widokowy   0.50 

  parkingi   0.40 

  pozostałe  61.37 

 grunty rolne 8.11 

2. Budynki ,budowle, lokale (szt.)w 

tym: 

  

 obiekty szkolne  2 

 obiekty kulturalne  3 

 obiekty służby zdrowia   1 

 budynki mieszkalne  1 

 obiekty użyt. publicznej  3 

 inne  7 

 lokale mieszk. i użytkowe  4 

 przystanki PKS (wiata)  20 

 garaże  1 
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Mienie komunalne oddane w użytkowanie wieczyste. 

 

Lp. Użytkownik wieczysty  Ilość nieruchomości Pow. w ha 

 1.  Osoby fizyczne   6  0,74 

 2. Związek Harcerstwa 

Polskiego 

 4  7,75 

 3. PTTK - Sanok  6  6,00 

 4. GOPR - Sanok  1  0,10 

 Razem:  17  14,26 

 

 

Mienie komunalne dotyczące dzierżawy 

 

 

Lp. Dzierżawca  Ilość nieruchomości Pow. w ha 

1. Osoby fizyczne  32  10.12 

 

 

Zasób mienia oddany w użyczenie. 

 

 

Lp. Nazwa Ilość nieruchomości Pow. w ha 

1. Stowarzyszenie Społeczne 

w Zatwarnicy 

 1   0,51 

2. Kolo Łowieckie „Gawra” 

 

 1  1,45 

 

 

Dane o dochodach z majątku Gminy  

 

 Dochody z mienia jednostek samorządu terytorialnego są związane z podstawową kwestią, tj. 

możliwościami gospodarowania tym mieniem i czerpania z tego tytułu określonych korzyści. 

Zasady gospodarowania mieniem regulują odpowiednie ustawy i wydane na ich podstawie 

przepisy wykonawcze.  

 

 Dochody uzyskane z tytułu wykonania praw własności i innych praw majątkowych oraz prawa 

posiadania. 

 

Wyszczególnienie: Dochód na dzień 31.12.2018r. (zł) 

najem i dzierżawa składników 

majątkowych 

 

304 911,48  

opłata z tytułu wieczystego 

użytkowania  

  

50 542,75  
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Sprzedaż nieruchomości  

 

264 394,53 

  

 Udziały których Gmina jest posiadaczem. 

 

Gmina oprócz własności praw majątkowych posiada również udziały w spółkach prawa 

handlowego, których wartość przedstawia poniższa tabela. 

 

Udział gminy w spółkach prawa handlowego 

 

Nazwa spółki Wartość w zł 

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w 

Lutowiskach 

 8 794 785,67 

 Bieszczadzka Agencja Rozwoju 

Regionalnego  

 28 000,00 

 

 

Zadania gminy w zakresie gospodarki komunalnej a w szczególności zaopatrzenia w wodę i 

odprowadzania ścieków realizuje Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. ze 100 % 

udziałem Gminy Lutowiska, zwany dalej GZGK.  

GZGK zarządza siecią wodociągowo-kanalizacyjną w miejscowościach Lutowiska, Smolnik, 

Procisne, Stuposiany, Pszczeliny, Muczne, Dwerniczek i Zatwarnica.  

Infrastruktura wod-kan jest w większości przestarzała i wymaga dużych nakładów inwestycyjnych. 

W 2018r. został przyjęty wieloletni planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i 

urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2022, został wdrożony i będzie sukcesywnie realizowany. 

Siecia wod-kan na obszarze Bieszczadzkiego Paku Narodowego zarządza jej właściciel – BDPN. 

V. Informacja o realizacji polityk, programów, strategii 
 

1. ŁAD PRZESTRZENNY: 
 

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w 

świetle zgodności ustaleń w obowiązującym studium z wymogami art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (zwaną dalej ustawą). 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zgodnie z art. 9 ust. 

1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jest 

podstawowym dokumentem określającym politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady 

zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi na fakt, iż nie jest ono aktem prawa miejscowego, 

instrumentem wprowadzającym w życie jego ustalenia są miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego. 
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lutowiska 

przyjęte zostało Uchwałą Nr XXVI/145/2013 Rady Gminy Lutowiska w dniu 8 maja 2013 r. Do 

dnia dzisiejszego nie podjęto uchwały w sprawie zmiany w części ani w całości ustaleń studium.  

Aktualnie obowiązujące studium zabezpiecza tereny przeznaczonych pod realizację inwestycji 

celu publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm).  

 

 

Lp. 

Wymogi określone w ustawie o 

planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym 

Ocena 

zgodności 
Uwagi 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy w studium uwzględnia się uwarunkowania wynikające w 

szczególności z: 

1 dotychczasowego przeznaczenia, 

zagospodarowania i uzbrojenia 

terenu 

zgodne Studium uwzględnia przeznaczenie 

terenów oraz ich uzbrojenie. 

2 stanu ładu przestrzennego i 

wymogów jego ochrony 

zgodne Studium uwzględnia uwarunkowania i 

potrzeby aktualne na rok 2013 

3 stanu środowiska, w tym stanu 

rolniczej i leśnej przestrzeni 

produkcyjnej, wielkości i jakości 

zasobów wodnych oraz wymogów 

ochrony środowiska, przyrody i 

krajobrazu kulturowego 

zgodne Studium uwzględnia uwarunkowania 

i potrzeby aktualne na rok 2013 

4 stanu dziedzictwa 

kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury 

współczesnej 

zgodne Studium uwzględnia uwarunkowania 

i potrzeby aktualne na rok 2013, 

4a rekomendacji wniosków 

zawartych w audycie 

krajobrazowym lub 

określenia przez audyt 

krajobrazowy granic 

krajobrazów 

priorytetowych 

zgodne Brak opracowanego audytu 

krajobrazowego 

5 warunków i jakości życia 

mieszkańców, w tym ochrony ich 

zdrowia; 

częściowo 

zgodne 

Studium uwzględnia uwarunkowania i 

potrzeby aktualne na rok 2013, 

wymagają one ciągłej aktualizacji 

6 zagrożenia bezpieczeństwa 

ludności i jej mienia 

zgodne Zawiera ustalenia 

7 potrzeb i możliwości rozwoju 

gminy 

częściowo 

zgodne 

Studium uwzględnia 

uwarunkowania i potrzeby aktualne 

na 2013 r. - wymagać będzie 

aktualizacji 
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Brak sporządzonego bilansu 

terenów przeznaczonych pod 

zabudowę 

8 stanu prawnego gruntów częściowo 

zgodne 

Wymaga aktualizacji, struktura 

własności gruntów aktualna na dzień 

31.12. 2012 r. 

9 występowania obiektów i 

terenów chronionych na 

podstawie przepisów 

odrębnych 

częściowo 

zgodne 

Studium uwzględnia stan na 2013 r. 

10 występowania obszarów 

naturalnych zagrożeń 

geologicznych 

zgodne uwzględnia 

11 występowania 

udokumentowanych złóż kopalin 

oraz zasobów wód podziemnych 

zgodne uwzględnia  

12 występowania terenów 

górniczych wyznaczonych na 

podstawie przepisów odrębnych 

zgodne uwzględnione 

13 stanu systemów komunikacji i 

infrastruktury technicznej, w tym 

stopnia uporządkowania 

gospodarki wodno-ściekowej , 

energetycznej oraz gospodarki 

odpadami 

zgodne Studium uwzględnia uwarunkowania 

aktualne na rok 2013 

14 zadań służących realizacji 

ponadlokalnych celów 

publicznych 

zgodne Studium uwzględnia uwarunkowania i 

potrzeby aktualne na rok 2013  

15 wymagań dotyczących 

ochrony 

przeciwpowodziowej 

 

zgodne uwzględnione  

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy w studium określa się w szczególności: 

1a kierunki zmian w strukturze 

przestrzennej gminy oraz w 

przeznaczeniu terenów; 

zgodne Studium określa kierunki zmian 

aktualne na 2013 r. i wymagać 

będzie sukcesywnych aktualizacji,  

1b kierunki i wskaźniki dotyczące 

zagospodarowania oraz 

użytkowania terenów, w tym 

tereny wyłączone spod 

zabudowy 

zgodne Studium zawiera wskaźniki 

dotyczące zagospodarowania i 

użytkowania terenów 

3 obszary oraz zasady ochrony 

środowiska i jego zasobów, 

zgodne W aktualnym studium nie określono 

zasad ochrony uzdrowisk, z uwagi 

na ich brak 
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ochrony przyrody, krajobrazu 

kulturowego i uzdrowisk 

4 obszary i zasady ochrony 

dziedzictwa kulturowego i 

zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej 

zgodne Studium uwzględnia stan na 2013 r. i 

nie wymaga aktualizacji 

5 kierunki rozwoju systemów 

komunikacji i infrastruktury 

technicznej 

zgodne Studium uwzględnia stan na 2013 r. 

i wymagać będzie sukcesywnych 

aktualizacji 

6 obszary, na których 

rozmieszczone będą inwestycje 

celu publicznego o znaczeniu 

lokalnym 

zgodne Wskazano 

7 obszary, na których rozmieszczone 

będą inwestycje celu publicznego o 

znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie 

z ustaleniami planu 

zagospodarowania przestrzennego 

województwa 

zgodne Wskazano 

8 obszary, dla których 

obowiązkowe jest sporządzenie 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego na podstawie 

przepisów odrębnych, w tym 

obszary wymagające 

przeprowadzenia scaleń i 

podziału nieruchomości, a także 

obszary rozmieszczenia obiektów 

handlowych o powierzchni 

sprzedaży powyżej 2000 m oraz 

obszary przestrzeni publicznej 

zgodne Nie wskazano z uwagi na nie 

występowania takich obszarów 

9 obszary, dla których gmina 

zamierza sporządzić miejscowy 

plan zagospodarowania 

przestrzennego, w tym obszary 

wymagające zmiany przeznaczenia 

gruntów rolnych i leśnych na cele 

nierolnicze i nieleśne 

zgodne W studium określono, w sposób 

dowolny i nieścisły, tereny wskazane 

do opracowania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego 

10 kierunki i zasady kształtowania 

rolniczej i leśnej przestrzeni 

produkcyjnej 

zgodne określono 

11 obszary narażone na 

niebezpieczeństwo powodzi i 

osuwania się mas ziemnych 

zgodne  Tereny takie nie występują 

określono ogólne zakazy 
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12 obiekty lub obszary, dla 

których wyznacza się w złożu 

kopaliny filar ochronny 

zgodne Nie występują 

13 obszary pomników zagłady i ich 

stref ochronnych oraz 

obowiązujące na nich 

ograniczenia prowadzenia 

działalności gospodarczej, 

zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 7 maja 1999 r. o ochronie 

terenów byłych hitlerowskich 

obozów zagłady 

nie dotyczy Nie dotyczy z uwagi na brak w/w 

obiektów 

14 obszary wymagające 

przekształceń, rehabilitacji 

lub rekultywacji 

nie dotyczy Nie dotyczy z uwagi na brak w/w 

obszarów 

15 granice terenów zamkniętych i 

ich stref ochronnych 

nie dotyczy Studium nie określa terenów 

zamkniętych 

16 inne obszary problemowe, w 

zależności od uwarunkowań i 

potrzeb zagospodarowania 

występujących w gminie 

nie dotyczy Nie wykonano takie analizy 

 

Zgodnie z przedstawioną powyżej analizą, stwierdza się, iż Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Lutowiska nie wykazuje braków wynikających ze zmian 

obowiązujących przepisów prawa. Studium wymagać będzie aktualizacji wynikających ze zmian 

zachodzących w zagospodarowaniu przestrzennym, aktualnych potrzeb planistycznych gminy jak 

też potrzeb mieszkańców.  

 

Ocena aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
  

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, stanowiąc akt prawa miejscowego, służą 

ustaleniu przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określeniu 

sposobów ich zagospodarowania i zabudowy oraz są podstawowym narzędziem kształtowania 

ładu przestrzennego. 

 

Lp. Uchwała Rady Gminy 
Teren objęty planem 

Uwagi 

Obręb Nazwa planu 

1 Nr XIV/73/96 z dnia 25.IV.1996r. 

Opubl. Dz. Urz. Woj. Krośnieńskiego nr 

24 poz.124 z 6.VII.1996 r. 

Dwernik 

 

„Dwernik 1” Pow. 19,12 ha 

2. Nr XIV/75/96 z dnia 25.IV.1996 r., 

Opubl. Dz. Urz. Woj. Krośnieńskiego nr 

24 poz.125 z 6.VII.1996 r. 

Dwernik „Dwernik 2” Pow.26,90 ha 

3.  Nr XIV/75/96 z dnia 25.IV.1996 r., Dwernik „Dwernik 3” Pow. 19,50 ha 
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Opubl. Dz. Urz. Woj. Krośnieńskiego nr 

24 poz.126 z 6.VII.1996 r. 

4. Nr XIV/76/96 z dnia 25.IV.1996 r., 

Opubl. Dz. Urz. Woj. Krośnieńskiego nr 

24 poz.127 z 6.VII.1996 r. 

Chmiel „Chmiel 1” Pow. 60 ha 

 Zmiana uchwałą Nr XXXII/163/05 z dnia 

14.X.2005 r. 

Opubl. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego nr 

142 poz.2165 z 22.XI.2005 r. 

Zmiana uchwała Nr XIX/135/2008 z dnia 

31.XII.2008 r. 

Opubl. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego nr 

12 poz.269 z 2.03.2009 r. 

Zmiana uchwałą Nr XXXVIII/215/2014 z 

dnia 30.IX.2014 r, 

Opubl. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego 

poz.2923 z 12.11.2014 r. 

Chmiel 

 

 

 

Chmiel 

 

 

 

Chmiel 

„Chmiel 1” 

 

 

 

„Chmiel 1” 

 

 

 

„Chmiel 1” 

Pow.2,91 ha 

 

 

 

Pow.1,73 ha 

 

 

 

Pow. 2,97 ha 

5. Nr XIV/78/96 z dnia 25.IV.1996 r., 

Opubl. Dz. Urz. Woj. Krośnieńskiego nr 

24 poz.129 z 6.VII.1996 r. 

Zatwarnica „Zatwarnica 1” Pow. 4,50 ha 

6. Nr XIV/77/96 z 25.IV.1996 r., 

Opubl. Dz. Urz. Woj. Krośnieńskiego nr 

24 poz.128 z 6.VII.1996 r. 

Caryńskie 

Nasiczne 

„Caryńskie-

Nasiczne” 

Pow. 4,50 ha 

7. Nr XXII/126/97 z dnia 29 X.1997 r., 

Opubl. Dz. Urz. Woj. Krośnieńskiego nr 

27 poz.184 z 31.XII.1997 r. 

Lutowiska „Lutowiska 1” Pow. 174 ha 

 Zmiana uchwałą Nr XXXII/161/05 z dnia 

14.X.2005 r. 

Opubl. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego nr 

142 poz.2163 z 22.XI.2005 r 

Zmiana uchwałą Nr XXXIX/226/2014 z 

dnia 13 XI.2014 r. 

Opubl. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego 

poz.323 z 10.02.2015 r 

Zmiana uchwałą Nr XXXIII/160/2018 z 

dnia 19 II.2018 r. 

Opubl. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego 

poz.1195 z 15.03.2018 r 

Lutowiska 

 

 

 

Lutowiska 

 

 

 

Lutowiska 

„Lutowiska 1” 

 

 

 

„Lutowiska 1” B 

 

 

 

„Lutowiska 1” A 

Pow.7,84 ha 

 

 

 

Pow.0,34 ha 

 

 

 

Pow. 1,50 ha 

8. Nr XXII/124/97 z dnia 29.X.1997 r., 

Opubl. Dz. Urz. Woj. Krośnieńskiego nr 

27 poz.182 z 31.XII.1997 r. 

 

Dwernik „Dwernik 4” Pow. 5,50 ha 

9. Nr XXII/125/97 z dnia 29.X.1997 r., 

Opubl. Dz. Urz. Woj. Krośnieńskiego nr 

27 poz.183 z 31.XII.1997 r. 

Chmiel „Chmiel 2” Pow. 22,0 ha 
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10.  Nr III/5/98 z dnia 15.XII.1998 r., 

Opubl. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego nr 7 

poz.291 z 30.IV.1999 r. 

 

Lutowiska „Lutowiska 2” Pow. 0,53 ha 

11. Nr III/6/98 z dnia 15.XII.1998 r. 

Opubl. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego nr 7 

poz.292 z 30.IV.1999 r. 

 

Lutowiska „Lutowiska 3” Pow. 0,72 ha 

12. Nr IX/40/99 z dnia 3. VIII.1999 r. 

Opubl. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego nr 

28 poz.1262 z 29.XI.1999 r. 

 

Dwernik „Dwernik 5” Pow. 47,0 ha 

13. Nr XXXVII/199/02 z dnia 8.X. 2002 r. 

Opubl. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego nr 

77 poz.1488 z 28.XI.2002 r. 

Smolnik 

Procisne 

„Smolnik-

Procisne 1” 

Pow. 9,85 ha 

14. Nr XI/50/03 z dnia 9.X.2003 r. 

Opubl. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego nr 

148 poz.1929 z 29.X.2003 r. 

 

Smolnik 

Procisne 

„Smolnik-

Procisne 2” 

Pow. 6,0 ha 

15. Nr XI/47/03 z dnia 9 .X. 2003 r. 

Opubl. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego nr 

148 poz.1925 z 29.X.2003 r. 

 

Dwernik „Dwernik 6” Pow.1,35 ha 

16. Nr XI/48/03 z dnia 9.X.2003r. 

Opubl. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego nr 

148 poz.1926 z 29.X.2003 r. 

 

Dwernik „Dwernik 7” Pow. 16,16 ha 

17. Nr XI/49/03 z dnia 9.X.2003 r. 

Opubl. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego nr 

148 poz.1927 z 29.X.2003 r. 

Dwernik „Dwernik 8” Pow.3,24 ha 

18. Nr XXXII/162./05 z dnia 14.10.2005 TR. 

Opubl. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego nr 

142 poz.2164 z 22.XI.2005 r. 

Lutowiska „Lutowiska 4” Pow.2,92 ha 

19. Nr XXXVII/206/06 z dnia 25.07.2006r. 

Opubl. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego nr 

114 poz.1586 z 11.09.2006 r. 

Smolnik „Smolnik 1” Pow.15.70 ha 

20. Nr XXXVII/205/06 z dnia 25.07.2006 r. 

Opubl. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego nr 

114 poz.1585 z 11.09.2006 r. 

 

Lutowiska „Lutowiska 5” Pow.7,80 ha 

21. Nr XXXVII/207/06 z dnia 25.07.2006 r 

Opubl. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego nr 

114 poz.1587 z 11.09.2006 r. 

Zatwarnica „Zatwarnica 2” Pow. 7,50 ha 
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22. Nr VI/27/07 z dnia 28.05.2007 r. 

Opubl. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego nr 

61 poz.1553 z 30.07.2007 r. 

Lutowiska „Lutowiska 6” Pow.8,65 ha 

23. Nr VI/28/07 z dnia 28.05.2007 r. 

Opubl. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego nr 

61 poz.1554 z 30.07.2007 r. 

Skorodne „Skorodne 1’ Pow.9,43 ha 

24. Nr XI/69/08 z dnia 30.01.2008 r. 

Opubl. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego nr 

19 poz.486 z 10.03.2008 r. 

Skorodne „Skorodne 2” Pow.11.54 ha 

25. Nr XIX/134/08 z dnia 31.12,2008 r. 

Opubl. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego nr 

12 poz.268 z 2.03.2009 r. 

 

Dwernik „Dwernik 9” Pow. 0,60 ha 

26. Nr XIX/133/08 z dnia 31.08.2008 r. 

Opubl. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego nr 

12 poz.267 z 2.03.2009 r. 

Smolnik „Smolnik 2” Pow.6,78 ha 

27. Nr XIX/136/2008 z dnia 31.12.2008 r. 

Opubl. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego nr 

12 poz.270 z 2.03.2009 r. 

Chmiel „Chmiel 3’ Pow.0,55 ha 

28. Nr XXXIII/219/10 z dnia 13.10.2010 r. 

Opubl. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego nr 

126 poz.2533 z 1.12.2010 r. 

Smolnik „Smolnik 3” Pow.188,07 ha 

29. Nr XXXIV/187/2014 z dnia 29.01. 2014 r. 

Opubl. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego 

poz.2625 z 9.10.2014 r. 

Lutowiska „Lutowiska 7” Pow. 4,63 ha 

30. Nr XXXIII/161/2018 z dnia 19.II.2018 

Opubl. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego 

poz.1196 z 15.03.2018 r. 

Skorodne „Skorodne 3” Pow. 3,11 ha 

 

Na terenie gminy Lutowiska obowiązują ustalenia 30 miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego oraz 6 zmian, obejmujące łączną powierzchnię ok 688,15 ha. Plany te zostały 

opracowane zarówno w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym 

(t.j. Dz. U. z 1999 nr 15 poz.139 ze zm.) jak też o ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2018 r., poz. 1073, z późn zm.). 

Na obszarach objętych aktualnymi miejscowymi planami, istnieją niezagospodarowane 

rezerwy terenów. 

Plany opracowane w oparciu o ustawę z 1994 r. charakteryzuje duże rozbicie terytorialne i mała 

powierzchnia opracowania (poza planami opracowanymi na całe miejscowości Lutowiska i 

Chmiel). Nie zawierają one ustaleń tak szczegółowych jak plany opracowane w oparciu o ustawę 

z 2003 r. 

Analiza ustalań w/w dokumentów pozwala stwierdzić, że plany opracowane na podstawie 

nieobowiązującej podstawy prawnej (ustawy z 1994 r.) nie zawierają wszystkich ustaleń 

zawartych w art. 15 i 16 ust. 1 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
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przestrzennym. Pomimo to pozostają nadal aktualne i spełniają swoją funkcję w kształtowaniu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Lutowiska. 

 

Miejscowe plany w trakcie opracowania: 
 

Na dzień niniejszej analizy są podjęte 2 uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego, tj.: 

1. Zmiana MPZP „Skorodne 1” – etap opracowania projektu, 

2. MPZP „Skorodne 4” – etap opracowania projektu. 

 

Obydwie uchwały zostały podjęte w celu powiększenia terenu górniczego „Skorodne”. 

 

Analiza wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu: 

 

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji 

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym lokalizację inwestycji celu 

publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Sposób 

zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji 

o warunkach zabudowy, której wydanie możliwe jest jedynie w przypadku spełnienia wymagań 

określonych w art. 61 ust. 1 w/w ustawy. 

 

Z uwagi na fakt, iż studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie 

stanowi aktu prawa miejscowego, wydawane decyzje o warunkach zabudowy nie muszą być 

zgodne z jego ustaleniami, co prowadzi do sytuacji, w której wydawane decyzje odbiegają od 

określonej polityki przestrzennej gminy. 

 

W analizowanym okresie liczba wydanych decyzji na terenie gminy Lutowiska kształtowała 

się następująco: 

Rok 
Liczba wydanych decyzji o 

warunkach zabudowy 

Liczba wydanych decyzji o lokalizacji 

inwestycji celu publicznego 

2014 10 1 

2015 4 2 

2016 8 0 

2017 12 4 

2018 5 1 

SUMA 39 8 

 

Znaczna część wydawanych na terenie gminy decyzji, dotyczy zabudowy mieszkaniowej i/bądź 

usługowej, co jest zgodne z podstawowymi funkcjami gminy i jest naturalną tendencją rozwojową. 
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Gminny Program Rewitalizacji: 
 

Obszar rewitalizacji, wyznaczony w trakcie procedury opracowania Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Lutowiska na lata 2017 – 2023, rozciąga się w miejscowości Lutowiska po 

obu stronach drogi wojewódzkiej nr 896 (tzw. Wielkiej Pętli Bieszczadzkiej) od przecięcia drogi 

z rzeką Smolniczek do osiedla zabudowy wielorodzinnej.  

Obszar ten pełni ważną funkcję obsługi mieszkańców – stanowi siedzibę gminy, jest 

lokalnym centrum administracyjno-handlowo-usługowym. Poza urzędem gminy znajduje się tu 

również poczta, bank, zespół szkół, ośrodek zdrowia, Gminny Ośrodek Kultury, Ośrodek 

Informacyjno-Edukacyjny Bieszczadzkiego Parku Narodowego, siedziba nadleśnictwa, OSP, 

kościół, dwa cmentarze (parafialny oraz grecko-katolicki) oraz punkty handlu i drobnych usług. 

Na terenie podobszaru znajdują się również ruiny synagogi. Z racji lokalizacji bliskiej 

Bieszczadom jest to obszar odwiedzany bardzo często przez turystów. 

Na terenie obszaru rewitalizacji znajdują się 4 obiekty wpisane do rejestru zabytków – są 

to kościół pw. św. Stanisława Biskupa wraz z otoczeniem, drewniany budynek dawnej szkoły oraz 

cmentarz grecko-katolicki. 

Cała gmina objęta jest formami ochrony przyrody. Obszar rewitalizacji obejmuje 

wyłącznie ochrona w postaci Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

(większość powierzchni gminy obejmuje Bieszczadzki Park Narodowy). Do Bieszczadzkiego 

Parku Narodowego należy jedynie działka, na której znajduje się Ośrodek Informacyjno-

Edukacyjny Bieszczadzkiego Parku Narodowego (dz. ew. 240).  

 

 

Mapa poglądowa obszaru rewitalizacji 
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Obszar rewitalizacji jest bardzo ważny z punktu widzenia rozwoju lokalnego, zatem lokalizacja 

działań rewitalizacyjnych właśnie na tym obszarze będzie najlepiej oddziaływała na procesy 

rozwojowe również na pozostałych obszarach zdegradowanych w gminie Lutowiska. 

Strategia Rozwoju Gminy Lutowiska do roku 2026 
 

Strategia Rozwoju Gminy Lutowiska do roku 2026 to jeden z podstawowych dokumentów 

planowania rozwoju gminy. Planowanie i wdrażanie strategii daje szansę świadomego wpływania 

na długookresowe procesy społeczne, gospodarcze, przyrodnicze i przestrzenne. Pozwoli to na 

zarządzanie rozwojem w kolejnych kadencjach i ponad występującymi w środowisku lokalnym 

naturalnymi konfliktami interesów. W zadaniach realizacyjnych do grupy celów strategicznych 

Strategia wskazuje podejmowanie działań w zakresie ochrony i rewitalizacji dziedzictwa 

kulturowego, w tym zabezpieczanie, renowację, restaurację obiektów zabytkowych i 

historycznych oraz podejmowanie działań w zakresie ochrony i rewitalizacji oraz udostępniania 

dziedzictwa przyrodniczego, jako potencjału turystyki przyrodniczej.  

Strategia Rozwoju Gminy Lutowiska do roku 2026 wskazuje na kluczowe potrzeby i oczekiwania 

mieszkańców, dlatego też spójność LPR z tym dokumentem jest niezwykle ważna. 

 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Lutowiska na lata 2017-2023 w sposób szczególny wpisuje 

się w następujące cele wyznaczone w Strategii: 

Cel strategiczny nr 1: Poprawa standardu i jakości życia mieszkańców. 

 Cel operacyjny 1.1. Poprawa sytuacji materialnej mieszkańców, szczególnie rodzin i osób 

dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem 

 Cel operacyjny 1.2. Zapewnione schronienie dla rodzin i osób w sytuacjach kryzysowych 

 Cel operacyjny 1.11. Zapewniona opieka dla seniorów 

 Cel operacyjny 1.12. Poprawa dostępności specjalistycznej oferty edukacyjnej, sportowej 

i kulturalnej dla mieszkańców i turystów 

Cel strategiczny nr 2: Poprawa poziomu rozwoju zasobów technicznych 

 Cel operacyjny 2.1 Poprawa stanu technicznego budynków komunalnych 

Cel strategiczny nr 3: Poprawa ładu przestrzennego gminy 

 Cel operacyjny 3.1 Poprawa wizerunku architektonicznego i estetyki przestrzeni publicz-

nych w centrach miejscowości 

Cel strategiczny nr 4: Rozwinięta, atrakcyjna oferta kulturalna wykorzystująca lokalne 

dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze. 

 Cel operacyjny 4.2. Atrakcyjna oferta kulturalna 

Cel strategiczny nr 5: Rozwój społeczno-gospodarczy z zachowaniem wartości dziedzictwa 

przyrodniczego 

 Cel operacyjny 5.3. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

Cel strategiczny nr 7: Wyższy poziom wykorzystania potencjału gospodarczego gminy przy 

zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju 

 Cel operacyjny 7.2. Wysoka atrakcyjność i konkurencyjność oferty turystycznej gminy 

 Cel operacyjny 7.3. Efektywna promocja turystyczno-gospodarcza gminy. 
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Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lutowiska 
 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lutowiska to 

jeden z podstawowych dokumentów planowania rozwoju gminy. Dokument ten został przyjęty 

uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/145/2013 z dnia 8 maja 2013 roku. Dokument ten, nie jest aktem 

prawa miejscowego, tylko opracowaniem kierunkowym, stanowiącym wyraz polityki 

przestrzennej władz samorządowych gminy. Studium jest aktem wewnętrznym gminy wiążącym 

władze oraz podporządkowane jej organy i jednostki, w podejmowanych decyzjach w zakresie 

działań dotyczących polityki przestrzennej na terenie gminy.  

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lutowiska ustala 

m.in. kierunki działań: restrukturyzacja (przekształcenie) i / lub modernizacja terenów 

zdegradowanych z priorytetem dla realizacji funkcji wskazanych dla terenów funkcjonalnych. 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lutowiska 

wskazuje na kluczowe potrzeby i oczekiwania mieszkańców, dlatego też spójność LPR z tym 

dokumentem jest niezwykle ważna. 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Lutowiska na lata 2017-2023 w sposób szczególny wpisuje 

się w następujące kierunki zagospodarowania przestrzennego wyznaczone w Studium: 

 ochrona dziedzictwa kulturowego, służącą utrwalaniu tożsamości jednostek osadniczych 

gminy oraz utrzymaniu ich jako głównych elementów struktury przestrzennej;  

 podniesienie standardów istniejącej zabudowy miejscowości poprzez uporządkowanie ich 

struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz zapewnienie kształtowania przestrzeni publicz-

nych. Wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji. 

 

Wizja przedstawia pożądany obraz rzeczywistości, który ma być osiągnięty poprzez realizację 

działań zapisanych w LPR. Jest ona opisem wizerunku obszaru rewitalizacji w przyszłości, przy 

założeniu wystąpienia korzystnych uwarunkowań. Wizja jest możliwie szczegółową „fotografią” 

stanu i sytuacji obszaru rewitalizacji w 2023 roku. Jest to koncepcja, która powinna być 

motywująca, sformułowana w sposób pozytywny, z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań. 

Jest ukierunkowana prognostycznie, tak więc wskazuje generalny kierunek jej rozwoju.  

Podsumowując, wizja stanowi wzorzec określający stan i tożsamość obszaru rewitalizacji po 

realizacji zapisów LPR.  

Wizja obszaru rewitalizacji w Gminie Lutowiska to: 

Lutowiska to społeczność aktywna społecznie, kulturalnie i gospodarczo, to centrum społeczno-

gospodarcze Bieszczadów, przyciągające warunkami infrastrukturalnymi i naturalnymi oraz 

swoją ofertą społeczną i turystyczną mieszkańców, turystów i przedsiębiorców. 

Przedstawiona Wizja odnosi się do zdiagnozowanych potrzeb mieszkańców obszaru rewitalizacji. 

Odpowiada na problemy opisane w diagnozie oraz wskazane w pogłębionej analizie obszaru 

rewitalizacji. Jest odpowiedzią na to, jak mieszkańcy chcieliby widzieć Gminę po 

przeprowadzonych działaniach rewitalizacyjnych. Kluczowym zagadnieniem jest zniwelowanie 
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zjawisk kryzysowych oraz wykorzystanie potencjału obszaru rewitalizacji w celu podniesienia 

jakości życia mieszkańców.  

2. PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY LUTOWISKA W 2018 ROKU. 
 

 Program ma zastosowanie w odniesieniu do wszystkich bezdomnych zwierząt domowych i 

gospodarskich, a w szczególności do psów i kotów przebywających w administracyjnych 

granicach Gminy Lutowiska. Bezdomne zwierzęta to takie, które uciekły, zabłąkały się lub 

zostały porzucone i nie ma możliwości ustalenia ich właścicieli lub innych osób, pod opieką 

których zwierzęta dotychczas przebywały. 

Program zakładał zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez zapewnienie bezdomnym 

zwierzętom miejsca w schronisku, ale także zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt, w 

szczególności poprzez ograniczenie problemu niekontrolowanego rozmnażania oraz 

humanitarne traktowanie zwierząt, a także realizowanie obowiązków jakie wynikają z 

posiadania zwierząt domowych. Zadanie realizowane było przy stałej współpracy z 

Powiatowym Lekarzem Weterynarii, Policją, Sołtysami oraz organizacjami pozarządowymi 

zajmującymi się statutowo ochroną zwierząt, a także placówkami oświatowymi.  

 Programu realizowany był  w następujący sposób : 

1) Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku:  

 Czynność wykonana przez firmę: Usługi Techniczno – Weterynaryjne „ARKA-vet” z 

siedzibą w Przemyślu. Wyłapane zwierzęta z terenu Gminy Lutowiska przewożone były 

zostaną odpowiednim transportem do schroniska. Do czasu umieszczenia w schronisku, 

będą one umieszczane w miejscu czasowego przetrzymywania, które posiada w/w 

podmiot.  

2) Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie: 

Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie w razie potrzeby, 

w szczególności w okresach niekorzystnych warunków atmosferycznych uzgadniane było 

z sołtysami lub mieszkańcami w zależności od tego czy mają schronienie czy też trzeba 

im takie schronienie zorganizować.  

Odławianie bezdomnych zwierząt: 

Wyłapywaniu podlegały zwierzęta bezdomne, przebywające w miejscach publicznych bez 

opieki i kontroli człowieka. Czynności związane z wyłapywaniem zwierząt podejmowane 

były na pisemne zgłoszenie do Urzędu Gminy w Lutowiskach lub Sołtysa Sołectwa. 

Odławianie bezdomnych zwierząt prowadzone były przez firmę o której mowa w pkt.1 

3) Obligatoryjna sterylizacja i kastracja zwierząt: 

Każde zwierzę przyjęte do schroniska było poddane badaniom weterynaryjnym i 

szczepieniom profilaktycznym, a po upływie 14 dni od jego przyjęcia poddane zostanie 

obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji.  

4) Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt: 

Szukanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt odbywało się poprzez ogłoszenia 

na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej Gminy oraz internetowych portalach 

ogłoszeniowych i bezpośrednie kontakty z mieszkańcami. 

Usypianie ślepych miotów: nie było takich zadań 

5) Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich: 

Wójt nie wydawał decyzji o odebraniu zwierząt 
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6) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z 

udziałem zwierząt: 

Zapewnienie usług w zakresie pomocy i opieki dla zwierząt, będących ofiarami kolizji 

drogowych. Opiekę zapewniał Gabinet Weterynaryjny lek. Wet. Marta Franke, Lutowiska 

68. I polegała m. in. na podjęciu natychmiastowej interwencji przez lekarza weterynarii w 

wyniku zgłoszenia przekazanego przez Policję lub Gminę Lutowiska, w tym zastosowanie 

odpowiednich środków związanych z opieką nad rannym zwierzęciem tj. 

przetransportowanie rannego zwierzęcia do siedziby gabinetu weterynaryjnego i poddanie 

go właściwemu leczeniu, a następnie przekazanie do firmy o której mowa w pkt.1  

 

 Koszty realizacji zadań: 

Koszty realizacji zadań określonych  Programie wyniosły w 2018r. 10.657,72 zł, Środki te 

były wydatkowane na: 

 opłata za umieszczenie bezdomnych zwierząt w schronisku oraz koszty związane z 

transportem,  

 odławianie bezdomnych zwierząt, 

 zakup karmy dla wolno żyjących kotów, 

 sterylizacja albo kastracja bezdomnych psów i kotów, 

 usypianie ślepych miotów, 

 usługi weterynaryjne w zakresie realizacji Programu. 

 

3. POLITYKA SPOŁECZNA: 
 

 Zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutowiskach wykonywane w roku 2018. 

  

 Strategia Rozwiazywania Problemów Społecznych stanowi podstawę w procesie planowania 

społecznego wskazując istotne kwestie społeczne, z jakimi zmagają się mieszkańcy, a także 

wytycza : cele strategiczne projektowanych zmian, kierunki działań na rzecz niwelowania zjawisk 

społecznie niepożądanych oraz zajmuje się tworzeniem mechanizmów wzmacniających 

efektywność dokonywanych zmian. W grudniu 2017r. w ramach monitoringu zostały omówione 

zadania na rok 2018. 

  

1)  Zadania zrealizowane w roku 2018 wynikające z Gminnej Strategii Rozwiazywania Problemów 
Społecznych w Gminie Lutowiska na lata 2016- 2021 przyjęte Uchwałą nr XXII/110/2016 Rady 
Gminy Lutowiska z dnia 29 grudnia 2016r.: 
 

- monitorowanie problemów społecznych; 

-  zmniejszenie skutków ubóstwa poprzez systematyczną pomoc rzeczową i finansową  

- realizacja pracy socjalnej przez pracowników OPS. na rzecz osób wykluczonych społecznie; 

- zapewnienie specjalistycznego poradnictwa osobom doznającym przemocy domowej; 

- monitoring sytuacji dziecka i rodziny; 

- zapewnienie wsparcia dla rodzin przejawiających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - 

wychowawczych; 

 - zapewnienie dostępności do systemu świadczeń rodzinnych; 
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 - realizacja dożywiania dzieci i młodzieży w ramach rządowego programu ‘’Posiłek w szkole w 

domu’’; 

 - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez świetlicę szkolną i klub sportowy; 

 - organizacja Dni Rodziny w Gminie Lutowiska- festyn rodzinny; 

 - realizacja Programów wsparcia dla rodziny:  

 

 1. Karta dużej rodziny, 

 2. Program 500+ 

 3. Program ‘’ Dobry start’’. 

 

2) Ocena zasobów pomocy społecznej. 
 

Zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej( 

Dz.U.2018r.poz.1508) 

Radzie Gminy została przedstawiona ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o ana-

lizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej z której wynika, że: 

- społeczeństwo gminy Lutowiska starzeje się co wymaga zwiększenia środków finanso-

wych  

 po stronie Gminy na zabezpieczenie usług opiekuńczych i miejsc w domach pomocy 

społecznej( zadania własne gminy, programy rządowe); 

- zwiększenie lokali komunalnych i zabezpieczenie lokali socjalnych ; 

- zabezpieczenie potrzeb finansowych na realizację zadań 

 

3) Gminny program wspierania rodziny. 
 

Działając zgodnie z art. 179 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i sys-

temie pieczy zastępczej ( Dz.U. 2017r.poz.697 ze zm.) Uchwałą Nr XXVIII/132/2017 Rady 

Gminy Lutowiska z dnia 27 lipca 2017r. przyjęto Gminny Program Wspierania rodziny na lata 

2017-2019 

Głównym założeniem programu jest stworzenie wielopłaszczyznowego wsparcia rodziny poprzez 

działania mające służyć: 

 

- wspieranie potencjału rozwojowego rodziny, biologicznej na wczesnym etapie jej 

funkcjonowania ; 

 

- wzmocnieniu systemu gwarantującego prawidłowy proces wychowawczy oraz ochrona dzieci 

przed nieprzystosowaniem społecznym, marginalizacją i wykluczeniem; 

 

- poprawie sytuacji dziecka w środowisku szkolnym , poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej 

oraz wspieranie uczniów wymagających pomocy; 
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- zwiększeniu bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i rodziny poprzez prowadzenie stosownych 

działań profilaktyczno- edukacyjno—wychowawczych w środowisku; 

 

- zapobieganiu powstawania sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz skuteczne 

reagowanie w sytuacjach już zaistniałych poprzez udzielenie wielopłaszczyznowego wsparcia; 

 

- zwiększeniu wiedzy rodziców ( pedagogizacja rodziców). 

 

Zasadą nadrzędną Programu jest ścisła współpraca podmiotów działających na rzecz dzieci i 

rodzin, co gwarantuje skuteczność podejmowanych działań. Zakładana skuteczność działań w 

zakresie przeciwdziałania dysfunkcji rodziny będzie osiągana w szczególności poprzez wczesne 

podejmowanie działań profilaktycznych przed wystąpieniem problemu oraz prace z dziećmi oraz 

ich rodzicami w ich środowisku rodzinnym, szkolnym, lokalnym. Celem działań jest zapobieganie 

powstawania sytuacji mających niekorzystny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie rodziny, 

wsparcie jej w zakresie występujących niedomagań , zabezpieczenie potrzeb, wpływanie na 

poprawę trybu i jakości życia, pomoc we wzmocnieniu jej wydolności opiekuńczo- 

wychowawczej oraz w sytuacjach zagrożenia dobra dziecka. 

 

W roku 2018 asystent rodziny pracował z 7 rodzinami, które wychowują łącznie 16 dzieci. 

Rodziny wymagały pomocy w zakresie : 

- wsparcia informacyjnego; 

- wsparcia instrumentalnego; 

- wsparcia emocjonalnego; 

- pedagogizacja rodzin. 

 

Praca socjalna jest świadczeniem niepieniężnym, ale wspierana jest pomocą finansową, która 

udzielana jest rodzinom zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Jest ona działaniem 

ukierunkowanym na budzenie potrzeb, sił i motywacji klientów do zmiany tak, by potrafili sami 

znajdować rozwiązanie własnych problemów, by wyrazili chęć i gotowość do pracy nad 

podnoszeniem swoich umiejętności opiekuńczo-wychowawczych i do prowadzenia gospodarstwa 

domowego oraz by stwarzali warunki do bezpiecznego życia i rozwoju swoich dzieci. 

Powszechnie uznaje się, że rodzina jest instytucją, która wymaga szczególnego zabezpieczenia ze 

strony państwa, ze względu na swoje ogromne znaczenie dla społeczeństwa i jednostki. W rodzinie 

wychowują się dzieci, które w przyszłości będą pełnić wiele ról społecznych i należy dołożyć 

wszelkich starań żeby mogły wzrastać w poczuciu bezpieczeństwa i godności. Zmieniające się 

dynamicznie warunki życia polskich rodzin generują u części rodziców różnorodne problemy, 

których nie potrafią rozwiązać samodzielnie i wymagają wsparcia ze strony służb socjalnych. W 

roku 2018 65 rodzin z ilością osób w rodzinie 163 skorzystały w tut. Ośrodku z pracy socjalnej 

świadczonej na rzecz rodzin przez pracowników socjalnych. 
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4) Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie w Gminie Lutowiska przyjęty Uchwałą Nr VIII/35/2011 Rady Gminy 
Lutowiska z dnia 30 czerwca 2011r. 
 

W celu właściwego zaplanowania podejmowanych działań dokonano analizy problemów 

społecznych w gminie z uwzględnieniem problemu przemocy w rodzinie. W tym celu w okresie 

od 1 grudzień 2018 do 28 luty 2019 mieszkańcy Gminy Lutowiska mogli w przygotowanej 

ankiecie ocenić bezpieczeństwo własne o obszarze podejmowanych działań związanych z 

przeciwdziałaniem przemocy domowej, W badaniu ankietowym wzięło udział 78 osób w 

przedziale wiekowym od 21 lat do 62 lat. Jedna z wiodących kwestii w badaniach była wiedza 

respondentów o zjawisku przemocy domowej, w tym umiejętność rozpoznawania przez nich 

poszczególnych form, jakie może ono przybierać .Badania wykazały ,że większość respondentów 

zjawisko przemocy w rodzinie najczęściej wiąże z przemocą fizyczną i takimi zachowaniami jak 

bicie, szarpanie, popychanie.. przekonanym o tym jest 70% badanych dorosłych. Niezależnie od 

płci badanych osób zgodnie uznają, ze zjawisko przemocy domowej należy należy wiązać z siłą 

fizyczną i jej nadużywaniem przez jednego z członków rodziny wobec swoich bliskich. Z 

przeprowadzonej analizy wynika że na terenie Gminy Lutowiska przemoc w rodzinie występuje 

w rodzinach o różnym statusie społecznym, często łączy się z problemem nadużywania alkoholu, 

niskimi dochodami. Przypadki przemocy zdarzają się w domach rodzinnych, w zamkniętym kręgu 

osób, gdzie świadkami są jedynie członkowie rodziny. 

Skalę problemu przemocy w rodzinie najlepiej obrazują statystyki, opracowane na 

podstawie danych zebranych w ramach procedury „Niebieskiej Karty”.  

W roku 2018 w rodzinach zostały założone 3 ,,Niebieskie karty’’ . Zespół Interdyscyplinarny odbył 

6 posiedzeń, utworzono 3 grupy robocze, złożono 3 zawiadomienia do Prokuratury Rejonowej w 

Lesku o możliwości popełnienia przestępstwa, zespół ogółem pracował z 6 rodzinami. Zespół 

skierował do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3 osoby w celu 

przeprowadzenia procedury mającej na celu ustalenie czy osoby są uzależnione od alkoholu. 

Pracownicy pomocy społecznej i policji 1 x w miesiącu monitorowali rodziny, w których 

dochodziło do przemocy domowej i na posiedzeniach zespołu przedstawiali stan faktyczny i stan 

bezpieczeństwa w rodzinach. Rodziny były objęte pomocą przez psychologa z Ośrodka 

interwencji kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach 

Dolnych. Na bieżąco diagnozowano i monitorowano problemy przemocy. Na imprezach 

plenerowych pomoc społeczna i oświata promowała model rodziny wolnej od przemocy. Zbierano 

i uaktualniano informację na temat rozmiarów problemu przemocy w rodzinie . 

 

5) Realizację zadań gminnego programu profilaktyki, rozwiazywania problemów alkoholowych i 
przeciwdziałania narkomanii w gminie lutowiska na rok 2018 przyjętego uchwałą Nr 
XXXII/153/2017  Rady Gminy Lutowiska z dnia 28 grudnia 2017 roku. Przedstawia załącznik do 
raportu. 
 

 4. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LUTOWISKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 
ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO 
 

 Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018 został przyjęty uchwałą Rady 

Gminy Lutowiska nr XXX/143/2017 z dnia 9 listopada 2017 r. Podjęcie inicjatywy 
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uchwałodawczej wynikało z art. 5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nakładającego na organ samorządu 

terytorialnego obowiązek uchwalania corocznych programów współpracy z organizacjami 

pozarządowymi. Roczny Program Współpracy Gminy Lutowiska z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 jest 

wyrazem aktywnej i otwartej polityki gminy wobec organizacji pozarządowych działających na 

jej terenie.  

Celem głównym programu było zdynamizowanie współpracy organizacji pozarządowych 

działających na terenie gminy Lutowiska z samorządem oraz podniesienie skuteczności i 

efektywności działań podejmowanych w sferze zadań publicznych. Współpraca samorządu 

gminnego z organizacjami pozarządowymi realizowana była w formach finansowych i 

pozafinansowych. Współpraca finansowa polegała na zleceniu realizacji zadania publicznego 

poprzez wspieranie jego wykonywania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego 

realizacji. Kwota przeznaczona na wspierania zadań w roku 2018 wynosiła 23 000 zł. Jako 

priorytetowe w roku 2018 określono wspieranie działalności na rzecz rozwoju aktywności 

fizycznej  

i sportu. Dnia 16 stycznia 2018 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań 

publicznych zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu. W odpowiedzi na ogłoszenie 

wpłynęła jedna oferta, złożona przez Klub Sportowy OTRYT  

I Lutowiska, na zadanie pod nazwą: „Sport w Gminie Lutowiska”.  

W rozgrywkach piłkarskich i zajęciach sportowych organizowanych przez Klub udział 

brały dwie drużyny trampkarzy – U9 i U11, zrzeszają ce łącznie 24 zawodników. W okresie 

realizacji zadania Klub Sportowy Otryt I Lutowiska: 

- prowadził treningi pod okiem trenera dwa razy w tygodniu po 1 godzinie zegarowej. Treningi 

odbywały się na hali sportowej i na boisku sportowym zależnie od pogody.  

- wyjeżdżano w sumie 20 razy na turnieje lokalne i mini mistrzostwa Deichmanna 2018 gdzie klub 

wystawił dwie drużyny w dwóch kategoriach oraz na mecze klubowe do sąsiednich klubów do 

Niebieszczan, Leska, Sanoka, Krosna, Bykowiec 

- wyjeżdżano na rozgrywki do sąsiednich klubów z okazji Niepodległości, Mikołajek – dwa 

turnieje Mikołajkowe dla dwóch kategorii wiekowych; 

- przygotowano dwa turnieje piłki nożnej, w każdym udział wzięło ok 100 dzieci oraz ich rodzice, 

opiekunowie i kibice; 

- dzieci zostały objęte dodatkowym ubezpieczeniem sportowym na czas treningów i turniejów; 

- w ramach działalności administracyjnej poniesiono koszty na opłaty bankowe; 

- sprzęt: uzupełniono sprzęt w związku z utworzeniem nowej drużyny najmłodszych Orlików. 

- klub prowadził fanpage na FB dzięki któremu dociera do rzeszy zainteresowanych (fanpage 

obserwuje ok 100 użytkowników). 

 

Dnia 28 maja 2018 r. ogłoszono drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań 

publicznych zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu z przeznaczonądo 

wykorzystania pulą środków w wysokości 15 000,00 zł. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęła 

jedna oferta, złożona przez Klub Sportowy OTRYT I Lutowiska, na zadanie pod nazwą: „Sport 

dla seniorów w Gminie Lutowiska”.  

W okresie realizacji zadania Klub Sportowy Otryt I Lutowiska: 
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- prowadził treningi pod okiem trenera dwa razy w tygodniu po 2 godzinie zegarowe; treningi 

odbywały się na hali sportowej i na boisku sportowym zależnie od pogody.  

 - sfinansował kurs UEFA C dla nowego trenera seniorów 

- wyjeżdżano w sumie 6 razy na mecze wyjazdowe 

- zorganizowano 6 meczy na miejscu (ligowe i sparingowe) oraz jeden mecz pucharowy z 

Ustrzykami Dolnymi 

- doposażono apteczkę w środki medyczne potrzebne na meczach; 

- piłkarze oraz sympatycy klubu Otryt dbali o boisko, dosiewanie trawy, poprawianie linii, 

wykonali prace związane z regeneracją płyty boiska; 

- stroje klubowe były odpowiednio prane i dbano o ich trwałość i użyteczność; 

- przeprowadzono badania dopuszczające zawodników do gry; 

- klub Otryt-I był zobowiązany do uiszczenia opłaty sędziowskiej do OZPN Krosno oraz wpłat za 

uczestnictwo i rejestracje zawodników do OZPN Krosno; wszelkie opłaty zostały uiszczone 

zgodnie z wymogami OZPN Krosno. 

- zawodnicy zostali objęci dodatkowym ubezpieczeniem sportowym na czas treningów i meczy, 

odnotowano trzy przypadki kontuzji w trakcie meczy i treningów; 

- w ramach zadania starano zabezpieczyć się napoje , jednak wielokrotnie to sami piłkarze chcąc 

wspomóc klub organizowali zakup napoi; 

- w ramach działalności administracyjnej poniesiono koszty na opłaty bankowe; 

- zakupiono wszystkie sprzęty jakie planowano: kupiono paliki, tablice taktyczną, pachołki dla 

dorosłych, płotki treningowe, siatki bramkarskie na duże bramki, chorągiewki boczne. 

 

Współpraca pozafinansowa samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi 

realizowana była poprzez: 

 wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności 

  realizację wspólnych projektów i inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej (głównie całego 

szeregu letnich imprez kulturalnych),  

 współdziałaniu w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł,  

w szczególności z funduszy Unii Europejskiej (współpraca organizacji z pracownikiem 

gminy zajmującym się środkami pomocowymi),  

 popularyzację działalności organizacji pozarządowych w mediach i na stronach interneto-

wych Gminy, 

 konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dzie-

dzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

 udzielanie organizacjom wsparcia poprzez nieodpłatne użyczenie sprzętu czy udostępnie-

nie pomieszczeń na doraźne potrzeby organizacji. 

Realizacja Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2018 przebiegła 

płynnie i przyniosła lokalnej społeczności szereg korzyści, z których najważniejsze to: 

 popularyzacja sportu w gminie Lutowiska 

 przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców gminy poprzez sport. 
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Mierniki oceny efektywności Programu (zgodnie z zapisami Programu Współpracy): 

 

1. liczby organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne na rzecz lokalnej spo-

łeczności - 1 

2. liczby osób zaangażowanych w realizację zadań – 54 osoby (piłkarze) 

3. liczba adresatów zadania – 194 osoby  

4. wysokości środków finansowych na realizację zadań, w tym środków z budżetu gminy oraz 

innych źródeł – łączna ilość środków: 54 688,28 zł, w tym dotacje z budżetu gminy: 37 315,00 

zł. 

VI. Realizacja uchwał Rady Gminy 
 

W 2018r. Rada Gminy Lutowiska podjęła61 uchwał, w tym 45 rada ubiegłej kadencji, 16 rada 

wybrana w listopadzie 2018r. Najwięcej uchwał (16) dotyczyło realizacji budżetu gminy, w tym 2 

pomocy finansowej na realizację zadań innych jednostek samorządu terytorialnego: 

- dla powiatu bieszczadzkiego na dofinansowanie remontu drogi do Zatwarnicy, 

- dla województwa na przebudowę wjazdu na parking w Brzegach Górnych 

5 uchwał dotyczyły przyjęcia programów; 

1) Lokalnego Programu Rewitalizacji, 

2) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Lutowiska w 2018 r. 

3) Programu współpracy Gminy Lutowiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok 

4) Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 

2018-2022 

5) Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lutowiska na 2019 rok 

 

Szczegółową realizację uchwał przedstawia poniższa tabela 

 

 

L.p. 

Nr uchwały 

z dnia 

w sprawie informacja o realizacji 

1 2 3 4 

 

1. 

 

 

 

XXXIII/154/2018 

z dnia 19.02.2018 

 

zmieniająca uchwałę Nr 

XXVII/130/17 RG Lutowiska w 

sprawie przyjęcia Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Gminy 

Lutowiska na lata 2017- 2023 

Przyjęto ostateczną wersje 

programu, został złożony 

wniosek o dofinansowanie  

do Województwa 

Podkarpackiego 

 

2. 

 

 

 

XXXIII/155/2018 

z dnia 19.02.2018 

 

wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia międzygminnego 

Zawarto porozumienie z 

Gminą Krosno w sprawie 

powierzenia do realizacji 

zadania zagospodarowania 

odpadów. 

 

3. 

 

XXXIII/156/2018 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

ustalenia Regulaminu określającego 

Zmiana podlegała na 

uchyleniu rozdziału dot. 
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 z dnia 19.02.2018 

 

wysokość stawek i warunki 

przyznawania dodatków dla 

nauczycieli 

dodatku mieszkaniowego, 

który został ustawowa 

zlikwidowany 

 

4. 

 

XXXIII/157/2018 

z dnia 19.02.2018 

 

w sprawie wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Gminy Lutowiska na lata 

2018 – 2022 

Program został przyjęty do 

realizacji (omówienie w 

dziale V) 

 

5. 

 

 

XXXIII/158/2018 

z dnia 19.02.2018 

wyrażenia zgody na przyjęcie 

darowizny nieruchomości położonej 

w miejscowości Lutowiska 

Przyjęto darowiznę od 

osoby fizycznej – działka o 

pow. 0,3241 ha 

 

6. 

 

XXXIII/159/2018 

z dnia 19.02.2018 

 

niewyrażenia zgody na 

wyodrębnienie w budżecie gminy 

środków stanowiących fundusz 

sołecki 

 

Fundusz sołecki w 2019r. 

nie został wyodrębniony w 

budżecie Gminy 

 

7. 

 

XXXIII/160/2018 

z dnia 19.02.2018 

 

 

częściowej zmiany fragmentu 

miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

„Lutowiska 1”dla terenu A 

 

Dokonano zmiany ppz na 

obszarze 1,5 ha z 

przeznaczenie na 

zabudowę mieszkaniowa 

jednorodzinną oraz usługi 

nieuciążliwe  

 

8. 

 

XXXIII/161/2018 

z dnia 19.02.2018 

 

 

uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

pod nazwą „Skorodne 3” 

 

Dokonano zmiany ppz na 

obszarze 3,11 ha z 

przeznaczenie na 

zabudowę mieszkaniowa 

jednorodzinną oraz usługi 

nieuciążliwe 

 

9 

 

XXXIII/162/2018 

z dnia 19.02.2018 

 

 

wprowadzenia zmiany do Uchwały 

Budżetowej Gminy Lutowiska na 

2018 r. 

 

 

Dokonano przeniesień 

wydatków pomiędzy 

działami 

 

10. 

 

XXXIV/163/2018 

z dnia 16.03.2018 

 

 

ustalenie warunków przyznawania i 

odpłatności za usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi opiekuńcze 

 

Ustalono odpłatność za 

usługi opiekuńcze od 5 do 

100 % w zależności od 

dochodu osoby lub rodziny 

 

11. 

 

 

XXXIV/164/2018 

z dnia 16.03.2018 

 

 

wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości w drodze przetargu 

Zrealizowane. Dokonano 

sprzedaży 3 działek 

budowlanych w 

Lutowiskach 

 

12. 

 

XXXIV/165/2018 

z dnia 16.03.2018 

 

 

wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej 

Zrealizowano, dokonano 

sprzedaży działki na rzecz 

właściciela budynku 

położonego na tej działce  
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własność Gminy Lutowiska w 

drodze bezprzetargowej  

 

(zgodnie z pozwoleniem 

na budowę) 

 

13. 

 

XXXIV/166/2018 

z dnia 16.03.2018 

 

 

wyrażenia zgody na dzierżawę 

nieruchomości gruntowej 

stanowiącej mienie komunalne 

 

Wydzierżawiono na 5 lat 

na poprawienie warunków 

zagospodarowania 

nieruchomości przyległej. 

 

14. 

 

XXXIV/167/2018 

z dnia 16.03.2018 

 

 

przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi 

zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Lutowiska w 2018 

r. 

 

 

Program został 

zrealizowanym, 

omówienie w dziale V 

 

15. 

 

XXXIV/168/2018 

z dnia 16.03.2018 

 

podziału Gminy Lutowiska na 

okręgi wyborcze, ustalenia ich 

granic i numerów oraz liczby 

radnych wybieranych w każdym 

okręgu wyborczym 

 

Uchwała została 

zmieniona z uwagi na 

zmianę liczby 

mieszkańców w 

poszczególnych 

sołectwach 

 

16. 

 

XXXIV/169/2018 

z dnia 16.03.2018 

 

 

podziału Gminy Lutowiska na stałe 

obwody głosowania, ustalenia ich 

numerów i granic oraz siedzib 

obwodowych komisji wyborczych 

Uchwała podjęta w 

związku z nowelizacją 

Kodeksu wyborczego – 

obwody nie zostały 

zmienione 

 

17. 

 

XXXIV/170/2018 

z dnia 16.03.2018 

 

 

wprowadzenia zmiany do Uchwały 

Budżetowej Gminy Lutowiska na  

2018 rok 

Uchwałą dot. przeniesienia 

wydatków między 

działami oraz zwiększenia 

dochodów i wydatków w 

oświacie. 

 

18. 

 

XXXV/171/2018 

z dnia 18.06.2018 

 

zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego gminy za 2017 r. wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu 

 

 

Uchwała podjęta 

jednogłośnie 

 

19. 

 

XXXV/172/2018 

z dnia 18.06.2018 

 

 

udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy za 2017 rok 

 

Wójt uzyskał absolutorium 

jednogłośnie 

 

20. 

 

 

XXXV/173/2018 

z dnia 18.06.2018 

przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w 

 

W trakcie opracowania 
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Lutowiskach pod nazwą „Skorodne 

4” 

 

 

21. 

 

XXXV/174/2018 

z dnia 18.06.2018 

przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w 

Lutowiskach pod nazwą „Skorodne 

1” 

 

W trakcie opracowania 

 

22. 

 

XXXV/175/2018 

z dnia 18.06.2018 

wystąpienia z wnioskiem do 

Wojewody Podkarpackiego o 

przekazanie nieruchomości 

stanowiącej własność Skarbu 

Państwa na rzecz Gminy Lutowiska 

 

Gmina otrzymała 

nieruchomość o pow. 0.07 

ha , przylegające do 

Strażnicy w Lutowiskach 

 

23. 

 

XXXV/176/2018 

z dnia 18.06.2018 

 

wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości w drodze 

bezprzetargowej 

 

 

Uchwałą została  

zakwestionowana przez 

organ nadzoru 

 

24. 

 

XXXV/177/2018 

z dnia 18.06.2018 

 

wyrażenie zgody na nabycie 

nieruchomości 

Nabyto 55m2 

nieruchomości z 

przeznaczeniem na 

uregulowanie przebiegu 

drogi gminnej 

 

25. 

 

XXXV/178/2018 

z dnia 18.06.2018 

wprowadzenia na terenie Gminy 

Lutowiska odstępstwa od zakazu 

spożywania napojów alkoholowych 

w miejscu publicznym 

 

Ustalono odstępstwo od 

zakazu w miejscach 

publicznych w czasie 

organizowania imprez 

gminnych 

 

26. 

 

XXXV/179/2018 

z dnia 18.06.2018 

ustalenia szczegółowych zasad 

odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia udzielających schronienia 

osobom bezdomnym 

 

Odpłatność od 0 do 100 % 

w zależności od 

posiadanych dochodów 

 

27. 

 

XXXV/180/2018 

z dnia 18.06.2018 

 

wprowadzenia zmian do Uchwały 

Budżetowej Gminy Lutowiska na 

2018 r. 

 

Zwiększenie dochodów 

podatkowych na kwotę 

529473 zł oraz zwiększono 

wydatki m.in. na straż 

pożarną, inwestycje w 

sołectwie Stuposiany i 

inne. 

 

28. 

 

XXXV/181/2018 

z dnia 18.06.2018 

 

dopuszczenia zapłaty podatków za 

pomocą instrumentu płatniczego 

Uchwała zrealizowana 

Urząd gminy umożliwia 

płatność kartą płatniczą 
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29. 

 

XXXV/182/2018 

z dnia 18.06.2018 

 

określenia zasad wnoszenia, cofania 

i zbywania udziałów i akcji spółek 

prawa handlowego przez Wójta 

 

Uchwała określa zasady 

działalności Wójta w tym 

zakresie. W 2018r. akcji i 

nabywano ani nie 

zbywano. 

 

30. 

 

XXXVI/183/2018 

z dnia 01.08.2018 

 

maksymalnej liczby zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych, 

zasad usytuowania miejsc sprzedaży 

i podawania napojów alkoholowych 

oraz ograniczeń sprzedaży w 

godzinach nocnych na terenie gminy 

 

 

Uchwała w realizacji. 

Ustalono nowe zasady 

sprzedaży i zwiększono 

maksymalna liczbę 

zezwoleń 

 

31. 

 

XXXVI/184/2018 

z dnia 01.08.2018 

 

ustalenia wynagradzania Wójta 

Gminy Lutowiska 

 

Uchwalono nowe 

wynagrodzenie  

Wójta w związku z 

wprowadzeniem 

przepisów 

ograniczających ich 

wysokość. 

 

32. 

 

XXXVI/185/2018 

z dnia 01.08.2018 

 

udzielenia pomocy finansowej 

Województwu Podkarpackiemu na 

realizację zadania publicznego 

 

Udzielono pomocy w 

wysokości 30.000 zł na 

przebudowę wjazdu na 

parking w Brzegach 

Górnych 

 

33. 

 

XXXVI/186/2018 

z dnia 01.08.2018 

 

wprowadzenia zmiany do Uchwały 

Budżetowej Gminy Lutowiska na 

2018 r. 

 

Zwiększenie dochodów 

podatkowych o 75 tys. zł 

oraz zwiększenie 

wydatków 

m.in. pomoc dla 

województwa (poz. 185), 

zakup sprzętu, 

modernizację dróg i 

parkingu  

 

34. 

 

XXXVI/187/2018 

z dnia 01.08.2018 

 

ustalenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru zajęć 

pedagoga, logopedy oraz doradcy 

zawodowego w szkołach 

prowadzonych przez Gminę 

Lutowiska 

 

Ustalono wymiar 22 

godziny tygodniowo 

 

35. 

 

XXXVI/188/2018 

z dnia 01.08.2018 

 

powołania doraźnej Komisji 

Statutowej 

 

Komisja zaproponowała 

nowelizację statutu gminy 
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36. 

 

XXXVII/189/2018 

z dnia 28.09.2018 

 

 

zmiany Statutu Gminy Lutowiska 

Wprowadzono zmiany 

Statutu w związku z 

nowelizacją ustawy o 

samorządzie gminnym 

m.in. transmisje i nagrania 

sesji, imienne głosowanie, 

publikowane w BIP, nowe 

zadania rady i wójta. 

 

37. 

 

XXXVII/190/2018 

z dnia 28.09.2018 

 

udzielenia pomocy finansowej dla 

Powiatu Bieszczadzkiego na 

realizację zadania publicznego 

 

 

Udzielono dofinansowania 

na remont drogi do 

Zatwarnicy  

 

38. 

 

XXXVII/191/2018 

z dnia 28.09.2018 

 

wprowadzenia zmiany do Uchwały 

Budżetowej Gminy Lutowiska na 

2018 r. 

 

 

Zwiększenie dochodów 

(podatkowych i 

niepodatkowych) oraz 

wydatków, m.in. pomoc 

dla powiatu -100.000 zł, 

oraz wspieranie 

aktywności fizycznej. 

 

39. 

 

XXXVII/192/2018 

z dnia 28.09.2018 

 

zmieniające uchwałę w sprawie 

zmian do Uchwały Budżetowej 

Gminy Lutowiska na 2018 r. 

 

 

Zmiana klasyfikacji 

ustalonych w budżecie 

wydatków 

 

40. 

 

XXXVIII/193/2018 

z dnia 11.10.2018 

 

wyrażenia zgody na podwyższenie 

kapitału zakładowego Gminnego 

Zakładu Gospodarki Komunalnej w 

Lutowiskach 

 

Podwyższono kapitał 

Spółki o kwotę 200.000 zł 

z przeznaczeniem na 

remont ujęć wody i 

oczyszczalni ścieków 

 

41. 

 

XXXVIII/194/2018 

z dnia 11.10.2018 

 

wprowadzenia zmiany do Uchwały 

Budżetowej Gminy Lutowiska na 

2018 r. 

 

  

Realizacja uchwały z poz. 

40 oraz niezbędna korekta 

budżetu 

 

42. 

 

XXXVIII/195/2018 

z dnia 11.10.2018 

 

sprzedaży nieruchomości w drodze 

bezprzetargowej 

 

Zrealizowana – sprzedaż 2 

działek o łącznej 

powierzchni o.4 ha nie 

nadające się do odrębnej 

sprzedaży 

 

 

43. 

 

XXXVIII/196/2018 

z dnia 11.10.2018 

aktualności Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Lutowiska 
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oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego 

Dokonano analizy 

aktualności studium oraz 

planów miejscowych 

 

44. 

 

XXXVIII/197/2018 

z dnia 11.10.2018 

 

wprowadzenia zezwoleń w podatku 

od nieruchomości 

 

Uchwała dot. zwolnień 

przedmiotowych w roku 

2019. W 2018r. 

obowiązywała w takim 

samum kształcie 

Zwolnienie budynków i 

nieruchomości 

przeznaczonych na cele 

społeczne 

 

45. 

 

 

XXXVIII/198/2018 

z dnia 11.10.2018 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy 

Lutowiska 

 

 

Wprowadzono 4 frakcję 

odpadów segregowanych 

zamiast dotychczasowych 

3  

 

46. 

 

I/1/2018 

z dnia 19.11.2018 

 

 

wyboru Przewodniczącego Rady 

Gminy 

Został wybrany Marek 

Ostrowski (głosowanie 

tajne) 

 

47. 

 

I/2/2018 

z dnia 19.11.2018 

 

 

wyboru Wiceprzewodniczącego 

Rady Gminy 

 

Została wybrana Wioletta 

Kubicka (głosowanie 

tajne) 

 

48. 

 

I/3/2018 

z dnia 19.11.2018 

 

powołania Komisji Rozwoju 

Gospodarczego i Budżetu 

 

Zrealizowano przez 

powołanie 

 

49. 

 

I/4/2018 

z dnia 19.11.2018 

 

wprowadzenia zmiany do Uchwały 

Budżetowej Gminy Lutowiska na 

2018 r. 

 

Zwiększenie dochodów 

(podatkowych i 

niepodatkowych) oraz 

wydatków, m.in. na 

gospodarkę komunalną, 

oświatę i bezpieczeństwo. 

 

50. 

 

II/5/2018 

z dnia 05.12.2018 

 

 

ustalenia wynagrodzenia wójta 

Ustalono wynagrodzenie 

Wójta wybranego na nowa 

kadencje na poziomie 

pobieranego dotychczas. 

 

51. 

 

II/6/2018 

z dnia 05.12.2018 

 

Programu współpracy Gminy 

Lutowiska z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi 

 

Dot. roku 2019. 

Program na 2018r. był 

realizowany na podstawie 

uchwały z roku 2017r.  
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działalność pożytku publicznego na 

2019 rok 

 

Omówienie realizacji w 

dziale V 

 

 

52. 

 

II/7/2018 

z dnia 05.12.2018 

 

wprowadzenia zmiany do Uchwały 

Budżetowej Gminy Lutowiska na 

2018 r. 

 

Wzrost dochodów 

podatkowych i 

majątkowych oraz 

wydatków m.in. na 

administrację, 

bezpieczeństwo (OSP) i 

oświatę 

 

 

53. 

 

II/8/2018 

z dnia 05.12.2018 

 

uchwalenia wieloletniego planu 

rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych 

na lata 2018-2022 

 

 

Uchwalono program, 

obecnie trwa analiza stanu 

gospodarki wodno-

ściekowej 

 

54. 

 

II/9/2018 

z dnia 05.12.2018 

 

powołania Komisji Rewizyjnej 

 

Zrealizowano przez 

powołanie 

 

55. 

 

II/10/2018 

z dnia 05.12.2018 

 

powołania Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji 

 

 

Zrealizowano przez 

powołanie 

 

56. 

 

II/11/2018 

z dnia 05.12.2018 

 

powołania Komisji Oświaty, 

Kultury i Zdrowia 

 

 

Zrealizowano przez 

powołanie 

 

57. 

 

II/12/2018 

z dnia 05.12.2018 

 

powołania Komisji Ochrony 

Środowiska, Turystyki i Zabytków 

 

 

Zrealizowano przez 

powołanie 

 

58. 

 

III/13/2018 

z dnia 28.12.2018 

 

uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki, Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i 

Przeciwdziałania Narkomanii w 

Gminie Lutowiska na 2019 rok 

 

 

Dot. roku 2019. 

Omówienie realizacji 

programu w 2018r w 

dziale V 

 

59. 

 

III/14/2018 

z dnia 28.12.2018 

 

zmian w wieloletniej prognozie 

finansowej Gminy Lutowiska 

 

Dokonano zmian z uwagi 

na zmiany w uchwale 

budżetowej 

 

60. 

 

III/15/2018 

 Zmiany dotyczyły gównie 

przeniesień dochodów i 
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z dnia 28.12.2018 wprowadzenia zmiany do Uchwały 

Budżetowej Gminy Lutowiska na 

2018 r. 

 

wydatków w 

poszczególnych działach i 

rozdziałach.  

 

61. 

 

III/16/2018 

z dnia 28.12.2018 

 

wyrażenia zgody na dzierżawę 

nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Lutowiska 

 

Nie zawarto umowy. 

 

W 2018 r. realizowane były programy uchwalone w 2017r. , które zostały omówione 

wcześniej.( dział V) 

 

VII. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi 
 

1. Związki komunalne i stowarzyszenia. 
 

1) Związek Bieszczadzkich Gmin Pogranicza, który powstał w 1992r. na mocy porozumienia Gmin: 

Ustrzyki dolne, Czarna i Lutowiska. 

Celem powstania Związku było współdziałanie gmin w zakresie ich rozwoju oraz koordynacja 

współpracy z administracją rządową. Efektem działania Związku w ówczesnym czasie było 

utworzenie Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego, która z założenia pomagała młodym 

samorządom w ich rozwoju. 

Z czasem do Związku przystąpiły gminy powiatu leskiego a następnie powiat sanockiego oraz 

Gmina Bircza. Obecnie Związek liczy 13 Gmin. 

Obecnie Związek skupia działania na obronę interesów gmin bieszczadzkich w zakresie 

pozyskiwania środków finansowych na rozwój, równowagi w zakresie ochrony środowiska 

naturalnego i możliwości rozwojowych oraz bezpieczeństwa mieszkańców. 

 

2) Związek Gmin wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. 
 Celem Związku jest wspierania idei samorządności terytorialnej, obrona wspólnych interesów 

gmin wiejskich i dążenie do ich społeczno-gospodarczego rozwoju.  

Związek Gmin Wiejskich RP to największa ogólnopolska organizacja skupiająca gminy wiejskie 

i miejsko-wiejskie (obecnie 629 gmin). Związek jest bezpośrednim kontynuatorem tradycji 

przedwojennej organizacji o tej samej nazwie. Podstawowym celem Związku jest integracja 

samorządów wiejskich i rozwiązywanie typowych problemów tego środowiska. Wspólne 

działania za pośrednictwem Związku pomagają w sposób zorganizowany walczyć o interesy 

członków. Działania ZGW RP są prowadzone na wielu płaszczyznach. Dotyczą zarówno 

negocjacji z Rządem, konsultacji w Parlamencie, wymiany doświadczeń pomiędzy członkami, jak 

i działań w celu gospodarczego i kulturalnego rozwoju gmin wiejskich. Związek opiniuje akty 

prawne dotyczące funkcjonowania samorządów, zajmował się także projektem ustawy dot. 

wprowadzenia subwencji ekologicznej o która od lat ubiegają się samorządy gmin, które posiadają 

na swoim terenie tereny chronione. Gmina należy do Związku od 2015r. 
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3) Stowarzyszenie Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi oraz 

Samorządów posiadających na swym terenie inne obszary prawnie chronione. Powstało w 1999r. 

Stowarzyszenie skupia samorządy terytorialnie związane z obszarami parków narodowych, 

obecnie 26 gmin.  

Celem Stowarzyszenia jest wsparcie działań Samorządów posiadających na swoim terenie obszary 

prawnie chronione dążących do ich rozwoju, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. 

Najważniejszymi zadaniami Stowarzyszenia są; 

 Reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych, 

administracji państwowej i samorządowej, instytucji międzynarodowych, innych instytucji i 

podmiotów oraz osób fizycznych. 

 Współudział w tworzeniu prawa z zakresu wyznaczonego przez cele Stowarzyszenia. 

 

 Dążenie do uzyskania dodatkowej subwencji środowiskowej z racji utraconych dochodów z 

obszarów prawnie chronionych. 

Największym sukcesem Stowarzyszenia jest uzyskanie od Państwa rekompensaty za zwolnienia 

podatkowe obszarów chronionych. Obecne działania skupiają się na uzyskanie subwencji 

ekologicznej od obszarów chronionych. W latach 2013-2018 Wójt Gminy pełnił funkcję 

przewodniczącego Stowarzyszenia a obecnie jest zastępcą. 

4) Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, zwana w skrócie PROT do której Gmina 

Lutowiska przystąpiła w 2000r.  

Celem działania PROT jest rozwój turystyki w województwie podkarpackim, promocja regionu 

oraz rozwijanie współpracy samorządów oraz organizacji, stowarzyszeń i innych podmiotów 

działających w dziedzinie turystyki. PROT promuje swoich członków w wydawanych 

publikacjach oraz targach turystycznych. 

4) Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” zwana dalej LGD 

LGD jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, 

gospodarczego i społecznego. LGD działa jako Stowarzyszenie i jest dobrowolnym, 

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

samorządu terytorialnego, mającym na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. LGD 

koncentruje swoją działalność na obszarze gmin: Czarna, Lutowiska, Olszanica, Solina, Ustrzyki 

Dolne, Sanok i Tyrawa Wołoska. Dział na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów 

wiejskich z udziałem środków pomocowych. 

LGD pozyskuje środki na wsparcie działań rozwojowych, edukacyjnych i społecznych swoich 

członków. Gmina jest członkiem LGD od 2008r. na mocy uchwały Rady Gminy Nr XII/87/2008 

 W 2018r. LGD wsparła w gminie realizację imprezy promocyjnej – Kiermasz Bojkowski w 

Zatwarnicy kwotą 6 000zł.  

Dodatkowo w ramach ogłoszonego konkursu w zakresie „Rozwój ogólnodostępnej i 

niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” w roku 2018 

wybrany został do dofinansowania wniosek Gminy Lutowiska na realizację operacji „Przebudowa 

części budynku socjalno - magazynowego na potrzeby budowy zaplecza socjalnego Sołectwa 

Smolnik”. Uzyskana kwota dofinansowania z LGD – 101 830,00 zł. 
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2. Porozumienia z innymi samorządami 
 

1) z Powiatem Bieszczadzkim w sprawie przyjęcia zadania Powiatu jako zadanie własne Gminy 

Lutowiska: 

 prowadzenia całorocznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lutowiskach – zadanie 

realizowane od 2006r. na podstawie uchwały Rady Gminy Lutowiska Nr XXXI/148/05 z dnia 

13 lipca 2005r. 

 prowadzenia całorocznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Stuposianach – zadanie 

realizowane od 20012r. na podstawie uchwały Rady Gminy Lutowiska Nr XVI/91/12 z dnia 

28 maja 2012. 

 Schroniska prowadzone są na podstawie prawa oświatowgo, Gmina otrzymuje na schroniska 

subwencję oświatową. 

2) z Gminą Przemyśl w sprawie powierzenia Gminie Przemyśl zadania w zakresie udzielenia 

świadczeń przez Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom na rzecz osób nietrzeźwych z 

terenu Gminy Lutowiska. Porozumienie zawierane jest co roku mocy uchwały Rady Gminy 

Lutowiska Nr XXVIII/140/05 z dnia 22.04.2005r. W 2018r. koszt współpracy wyniósł 894 zł 

 

3) międzygminne z Gminą Krosno w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Miasto Krosno 

zadania własnego utrzymania czystości i porządku w gminie w zakresie: 

1) zapewnienia utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów 

komunalnych obejmującym zagospodarowanie w Regionalnej Instalacji do Przetwarzania 

Odpadów Komunalnych w Krośnie, stanowiącej majątek jednoosobowej spółki Gminy Miasta 

Krosna – Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej holdingu komunalnego Sp. z o.o., 

zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych odbieranych z terenu Gminy 

Lutowiska oraz pozostałych gmin dokonujących powierzenia, 

2) współpracy z gminami dokonującym powierzenia w osiąganiu docelowych poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów oraz 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do 

składowania. 

Porozumienie zapewnia Gminie Lutowiska przyjmowanie zmieszanych odpadów komunalnych i 

odpadów zielonych, do przetworzenia w Instalacji Regionalnej w Krośnie.  

 

3. Współpraca międzynarodowa. 
 

Gmina Lutowiska od roku 2008 w ramach umowy partnerskiej współpracuje ze słowacką Gminą 

Stakcin. Zakres współpracy obejmuje m.in.: 

 

  Inicjowanie planowania rozwoju terenów przygranicznych, 

 Wymiana doświadczeń pomiędzy samorządami gminnymi,  

 Współpraca w zakresie ochrony środowiska i zachowania walorów przyrodniczych oraz edu-

kacji ekologicznej, 

 Współpraca w dziedzinie kultury, turystyki, sportu i rekreacji, 
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 Tworzenie warunków współpracy między firmami i społecznościami lokalnymi. 

 Współdziałanie w zakresie wykorzystania funduszy pomocowych na wspólne cele i przedsię-

wzięcia w zakresie objętym współpracą 

W roku 2018 współpraca polegała na: 

- uczestnictwie Gminy Lutowiska (stoisko promocyjne) w Festiwalu Lude pud Nastasom w 

Stakcinie 

- uczestnictwie delegacji Gminy Stakcin wraz z zespołem muzycznym Subor Beskyd podczas 

imprezy Dzień Żubra w Lutowiskach 

- wspólnej organizacji imprezy IX Międzynarodowe Spotkanie Młodzieży Połonin w Roztokach 

Górnych skierowanej do mieszkańców Gmin Lutowiska i Stakcin. 

VIII. Turystyka, oświata, kultura, bezpieczeństwo 
 

1. Turystyka.  
Turystyka jest ważną gałęzią rozwoju Gminy Lutowiska. Zadaniem gminy jest rejestracja 

obiektów turystycznych. Zarejestrowane obiekty są promowane na stronie internetowej gminy. 

  

Liczna obiektów noclegowych w Gminie: 

 

Lp. Miejscowość Liczba obiektów 2018 

1 Brzegi Górne 1 

2 Caryńskie 1 

3 Chmiel 11 

4 Dwerniczek 1 

5 Dwernik 18 

6 Krywe 1 

7 Lutowiska 16 

8 Muczne 6 

9 Nasiczne 2 

10 Procisne 2 

11 Pszczeliny 4 

12 Smolnik 3 

13 Stuposiany 4 

14 Tarnawa Niżna 2 

15 Ustrzyki Górne 13 

16 Zatwarnica 6 

17 Wołosate 3 

18 Żurawin 1 

 

Łączna liczba miejsc noclegowych w Gminie wynosi 1983. 

 

Infrastruktura turystyczna: 

https://www.lutowiska.pl/aktualnosci/items/zaproszenie-na-ix-miedzynarodowe-spotkanie-mlodziezy-polonin
https://www.lutowiska.pl/carynskie-noclegi
https://www.lutowiska.pl/chmiel-noclegi
https://www.lutowiska.pl/dwerniczek-noclegi
https://www.lutowiska.pl/dwernik-noclegi
https://www.lutowiska.pl/krywe-noclegi
https://www.lutowiska.pl/lutowiska-noclegi
https://www.lutowiska.pl/muczne-noclegi
https://www.lutowiska.pl/nasiczne-noclegi
https://www.lutowiska.pl/procisne-noclegi
https://www.lutowiska.pl/pszczeliny-noclegi
https://www.lutowiska.pl/smolnik-noclegi
https://www.lutowiska.pl/stuposiany-noclegi
https://www.lutowiska.pl/tarnawa-nizna-noclegi
https://www.lutowiska.pl/ustrzyki-gorne-noclegi
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1. Ekomuzeum Trzy Kultury w Lutowiskach – w roku 2018 wykonano przecięcie i odkrza-

czenie ścieżki, wymianę zniszczonych słupów i drogowskazów 

2. Dokonano wymiany trzech dużych tablic informacyjnych w centrum Lutowisk na parkingu 

obok kościoła (Tablica z mapą Gminy, ścieżką Ekomuzeum oraz z atrakcjami Gminy) 

3. Dokonano wymiany zniszczonej tablicy panoramicznej na punkcie widokowym nad Luto-

wiskami (obok Chreptiowa) 

4. Opracowano projekt nowej mapy turystycznej gminy oraz wydano mapę w nakładzie 500 

sztuk do dystrybucji w Gminnym Centrum Informacji 

2. Oświata  
 

Zadania oświatowe realizowane są Zespół Szkół w Lutowiskach, w skład którego wchodzą: 

Szkoła Podstawowa im. Wojsk Ochrony Pogranicza 

Gimnazjum – III klasa 

Punkt Przedszkolny 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Lutowiskach 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Stuposianach 

 

Ilość  oddziałów w ZS w Lutowiskach w roku szkolnym 2017/2018 

Punkt Przedszkolny  – 1 oddział ( 25 dzieci ) 

 

Szkoła Podstawowa: 

Oddział przedszkolny:  0A +  0B – 33 dzieci – 2 oddzialy  

Klasa I – 12 uczniów 

Klasa II – 13 uczniów 

Klasa IIIA – 16 uczniów 

Klasa III B – 10 uczniów 

Klasa IV – 20 uczniów 

Klasa V – 10 uczniów 

Klasa VI A – 12 uczniów 

Klasa VIB - 13 uczniów 

Klasa VII - 19 uczniów 

 

Gimnazjum: 

Klasa II – 24 uczniów 

Klasa III – 18 uczniów 

 

Ogółem: 14 oddziałów,  225 uczniów 

 

Liczba zatrudnionych nauczycieli – 29 w tym 3 nauczycieli wspierających. 

 

Realizacja zadań  

Współpraca w zakresie realizacji zadań wychowawczych: 

- Akcja - „Sprzątanie Świata”; 

- Zbiórka Surowców Wtórnych; 

- Akademia z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości ; 

- Akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja; 
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- Przegląd Piosenki Turystycznej Lutowiska 2018 ( powiat bieszczadzki i leski ); 

- Bieszczadzkie Spotkanie z Kolędą i Pastorałką; 

- Gminny Dzień Dziecka – Festyn szkolny, Dni Rodziny w Gminie Lutowiska; 

- Działalność Wolontariacka; 

- Gminny Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Teatralnych; 

- Realizacja Programu Wychowawczo – Profilaktycznego „Spójrz inaczej” GOPS) 

- Dzień Niepełnosprawności w Gminie Lutowiska; 

- Dzień Żubra, Powojenne Targi Końskie – udostępnianie placu, toalet, sali gimnastycznej; 

- Turniej w piłkę siatkową – sala gimnastyczna, sale lekcyjne; 

 - Treningi piłki nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych – udostępnianie zaplecza sportowego;  

 

Współpraca w zakresie zadań opiekuńczych: 

- Opieka nad uczniami dojeżdżającymi; 

- Zaopatrzenie w przybory szkolne rodzinom potrzebującym (GOPS) 

- Organizacja dożywiania uczniów w szkole (rodziny potrzebujące otrzymują na ten cel środki z 

GOPS -u ); 

- Stypendia jednorazowe dla uczniów wyróżniających się w nauce oraz za osiągnięcia sportowe; 

  

Współpraca w zakresie realizacji programów nauczania: 

- Fundacja PZU - działania w obszarze edukacji, ochrony zdrowia, opieki społecznej oraz kultury 

– całodzienne warsztaty i zajęcia dotyczące bezpieczeństwa, pomocy i ochrony zdrowia, dla 

wszystkich uczniów. 

- Realizacja programu wychowawczego zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży pochodzącej z 

różnych środowisk rodzinnych ( program dla uczniów uzdolnionych matematycznie oraz 

przedmiotów przyrodniczych ); 

- Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega 

pożarom”; 

- Program edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować” dla klas I – III - Fundacja WOŚP przy 

współpracy z OSP Lutowiska; 

- Konkursy plastyczne: „Najpiękniejsza Palma Wielkanocna”, „Pisanka Wielkanocna”, „Kartka 

Bożonarodzeniowa” - GOK; 

- Ferie i Wakacje z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lutowiskach – udostępnianie sali 

gimnastycznej dzieciom i młodzieży do realizacji zajęć;  

 

Wsparcie finansowe przy realizacji Projektów Edukacyjnych: 

1. „Aktywna Tablica” - program Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

2. Projekt „Wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz eksperymentu 

w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych – 

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie /WUP. 

3. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

4. SKS – „Narciarstwo Biegowe” – zakup nart biegowych do realizacji programu. 
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Współpraca w zakresie działalności gospodarczej i administracyjnej 

 

- Wykonanie nowego ogrodzenia przy Punkcie Przedszkolnym oraz powiększenie i wyrównanie 

terenu; 

- Wymiana rynien na budynku szkolnym od strony frontowej oraz wymiana zniszczonych 

elementów przez śnieżycę w pozostałej części budynku; 

- Gruntowny remont sali w SSM w Lutowiskach ( położenie terakoty, wymiana okna, zakup 

materacy i pościeli ); 

- Zaadoptowanie części korytarza na kantorek do przechowywania sprzętu narciarskiego; 

- Zaadoptowanie pomieszczenia do prowadzenia zajęć specjalistycznych. 

 

Szkolne Schroniska Młodzieżowe:  Stuposiany i Lutowiska 

 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Stuposianach 

Iloścć miejsc – 48 

Rezerwacja od 01.07.2017 r. – 30.06.2018 r. – schronisko udzieliło 3714 noclegów – 1475 

osobom.   W wyniku statutowej działalności związanej ze sprzedażą noclegów schronisko 

pozyskało:  81 051 zł. 

 

Szkolne Schronisko Młodziżowe w  Lutowiskach 

Ilośc miejsc – 50 

Rezerwacja od 01.07.2017 r. – 30.06.2018 r.  -  schronisko przyjęło 749 osób, udzielając  2.099 

noclegów na łączną kwotę: 35.205 zł 60 gr. 

 

Realizacja zadań 

- Promowanie zdrowego stylu życia poprzez uprawianie turystyki i rekreacji; 

- Współpraca ze szkołami podstawowymi, gimnazjalnymi, licealnymi i studentami – obozy 

integracyjne, szkoleniowe. Pomoc w zorganizowaniu „Zimowego obozu astronomicznego” dla 

gimnazjalistów z Niepołomic; 

- Udostępnianie bezpłatnych noclegów orkiestrom ( Dziewczęca Orkiestra Dęta z Rzeszowa, 

Orkiestra Dęta z Grodziska Dolnego, Zespoły taneczne w Dydni..) goszczącym na imprezach 

gminnych m. in. ( Targi Końskie, Dzień Żubra, Bieszczadzkie Święto Pszczoły, Dzieci Gór i 

Dolin...) i instruktorom szkoleń dla nauczycieli i rodziców; 

- organizowanie rajdów i Wojewódzkiego Zlotu Młodzieży; 

 - Centrum Informacyjne Parku Gwiezdnego Nieba „Bieszczady” w Stuposianach, celem którego 

jest rozwój współpracy transgranicznej w dziedzinie przyrodniczej poprzez utworzenie i 

wyposażenie wraz z budową infrastruktury związanej z astronomią. W ramach Projektu 

„Bieszczady, niebo i gwiazdy” SSM wyposażone zostało w tablice informacyjne, sprzęt 

audiowizualny, zestaw teleskopów oraz wybudowano platformę obserwacyjną wraz z zegarem 

słonecznym. W sali konferencyjnej organizowane są pokazy astronomiczne dla chętnych gości 

schroniska oraz młodzieży szkolnej; 

- wybudowano boisko trawiaste, boisko do piłki plażowej i wiatę. Powstało również 

astroarboretum. 
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3. Kultura  
 

1) Gminna Biblioteka Publicznej w Lutowiskach  
 

Biblioteka Publiczna w Lutowiskach została utworzona w 1953 roku a w 1974 otrzymała status 

Gminnej Biblioteki Publicznej. 

Zadania statutowe 

Głównym zadaniem biblioteki jest gromadzenie, opracowanie i udostępnianie materiałów 

bibliotecznych oraz ich ochrona i przechowywanie. 

W roku 2018 do biblioteki zakupiono 260 książek na kwotę 6 628 zł, ze środków budżetu gminy 

4 128 zł oraz 2 500 zł pozyskano w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego ,, Literatura i czytelnictwo”. 

Zarejestrowano w 2018 roku 233 czytelników, którzy wypożyczyli 4724 książki w tym 2100 dzieci 

i młodzież, 2375 dorośli oraz 249 literatury niebeletrystycznej. Biblioteka udostępnia dwa 

czasopisma, działa również czytelnia internetowa pozwalająca na lepsze zaspokojenie potrzeb 

edukacyjnych oraz samokształceniowych czytelników. 

Biblioteka prowadzi również działalność ukierunkowaną na rozpowszechnianie czytelnictwa 

wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych. W ramach tej działalności wspólnie ze Szkołą 

Podstawową w Lutowiskach zorganizowano coroczny konkurs recytatorski z okazji Dnia 

Pluszowego Misia oraz konkurs „ Jesienne wierszowanie”, przeprowadzono trzy lekcje 

biblioteczne. W maju w bibliotece gościł teatr „Maska” z Krakowa, który zaprezentował dla 

oddziałów przedszkolnych z Lutowisk przedstawienie pt: „Na tropie afery, gdzie podziały się 

litery” , zachęcający dzieci do korzystania z zasobów bibliotecznych. W trosce o najmłodszych 

czytelników w bibliotece zorganizowano przytulny kącik czytelniczy, gdzie odbywają się zajęcia 

kameralnego czytania bajek oraz zabawy. Na bieżąco uzupełniane są nowości wydawnicze 

zgodnie z potrzebami środowiska lokalnego. Biblioteka zapewnia czytelnikom bezpłatny dostęp 

do Internetu. 

W ramach działalności informacyjno-bibliograficznej biblioteka prowadzi: 

- katalog alfabetyczny dla dorosłych 

- katalog systematyczny 

- katalog alfabetyczny dla dzieci  

- kartotekę regionalną 

Biblioteka współpracuje z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Ustrzykach Dolnych. W 

ramach współpracy organizowane są szkolenia. 

Ponadto pracownik biblioteki realizuje niektóre zadania z zakresu oświaty gminnej pełniąc funkcję 

pełnomocnika gminy do spraw oświaty, między innymi: 

- stypendium socjalne dla uczniów 

- prowadzenie Systemu Informacji Oświatowej 

- spełnianie obowiązku nauki  

- zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników  
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2) Gminny Ośrodek Kultury im. Jerzego Janickiego w Lutowiskach 

Gminny Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury. Na czele Ośrodka stoi 

dyrektor, który zarządza całokształtem działalności i jest za nią odpowiedzialny. Terenem 

działalności Ośrodka jest Gmina Lutowiska. Ośrodek prowadzi swoją działalność w oparciu o 

zawarte zapisy w Statucie oraz rozpoznane potrzeby kulturalne społeczeństwa gminy, przy 

uwzględnieniu możliwości kadrowych, lokalowych, finansowych oraz stanu wyposażenia  

w odpowiedni sprzęt. Ośrodek realizuje swoje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji 

kulturalnej i oświatowej, rekreacji oraz upowszechnianie kultury. 

 Realizowane zadania mają na celu na celu stworzenie jak najlepszych warunków do harmonijnego 

i wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy a także zaspokajania i rozwijania ich potrzeb. 

Ośrodek realizuje swoje zadania poprzez: 

1) edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę, 

2) rozpoznawanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych środowiska, 

3) organizowanie imprez artystycznych, rozrywkowych, rekreacyjnych oraz wystaw i projekcji 

filmów, 

4) integrowanie społeczności lokalnej poprzez współtworzenie warunków do kultywowania i roz-

wijania narodowych, etnicznych i środowiskowych wartości kulturalnych, 

5) podtrzymywanie i tworzenie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, twórczości lu-

dowej i folklorystycznej, 

6) rozbudzanie i wspomaganie społecznej aktywności kulturalnej, 

7) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, ze społecznym ruchem kulturalnym i instytu-

cjami kultury o podobnych celach i zadaniach wspierających rozwój lokalny, 

8) upowszechnianie kultury wśród mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i mło-

dzieży, 

9) nawiązywanie i rozwijanie międzynarodowych kontaktów w zakresie wymiany kulturalnej, 

10) promowanie kultury i twórczości artystycznej oraz tradycji kulturowych, 

11) realizowanie zadań w zakresie kultury, zawartych w gminnych programach przeciwdziałania 

patologiom społecznym, 

12) organizowanie działalności świetlicy środowiskowej, 

13) administrowanie powierzonymi obiektami. 

Ośrodek Kultury prowadzi działalność o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i 

rekreacyjnym, polegającą na udziale mieszkańców w przedsięwzięciach kulturalnych, 

współorganizacji lokalnych imprez i wydarzeń, udziale w zajęciach edukacyjnych. Dzięki tym 

działaniom mają możliwość wpływu na rozwój lokalnych środowisk, rozwijanie swoich pasji  

i zainteresowań, kształtowania i podtrzymywania lokalnych tradycji oraz kreatywnego spędzania 

czasu wolnego. 
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W roku 2018 Ośrodek Kultury organizował i uczestniczył w szeregu imprez do których należą: 

cykliczne wydarzenia kulturalno – rekreacyjne promujące lokalne tradycje, uroczystości 

państwowe, festiwale, przeglądy, warsztaty, szkolenia oraz konkursy. 

Przy Ośrodku Kultury funkcjonowały zespoły i organizacje:  

1. Kapela Połoniny, 

2. Zespół Śpiewaczy „Senioreczki” 

3. Dziecięca grupa wokalna i instrumentalna 

4. Grupy Taneczne „Szum” i Mini Szum” 

5. Koło Gospodyń Wiejskich „Stuposianki” w Stuposianach 

6. Koło Gospodyń Wiejskich w Chmielu 

7. Koło Gospodyń wiejskich „Jagódka” w Dwerniku 

8. Koło Gospodyń Wiejskich w Smolniku 

9. Gminny Klub Seniora „Złota Jesień” w Lutowiskach 

Gminny Ośrodek prowadziła zajęci świetlicowe, warsztaty rękodzielnicze oraz organizował 

czas wolny dla dzieci podczas ferii oraz wakacji. W ramach realizacji Gminnego Programu 

Profilaktycznego zostały zorganizowane dla dzieci dwutygodniowe zajęcia podczas zimowych 

ferii oraz czterotygodniowe podczas letnich wakacji. W ramach programu dzieci miały 

zapewnioną opiekę, zajęcia animacyjne oraz wyjazdy edukacyjno – rekreacyjne. 

Gminny Ośrodek Kultury im. Jerzego Janickiego zajmował się administracją powierzonych 

budynków 

Chata pod Florianem w Lutowiskach 

1. Budynek Siedziby GOK w Lutowiskach 

2. Kino „Otryt” w Lutowiskach 

3. Świetlica w Chmielu 

Gminny Ośrodek Kultury prowadził współpracę z innymi instytucjami, placówkami, 

organizacjami, fundacjami, stowarzyszeniami tj.: 

1. Zespół Szkół w Lutowiskach 

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutowiskach 

3. Placówki Straży Granicznej w Stuposianach, Czarnej i Ustrzykach Górnych, 

4. KPP w Ustrzykach Dolnych, 

5. Bieszczadzkie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych w Lutowiskach 

6. Nadleśnictwa Lutowiska i Stuposiany 

7. BdPN 

8. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Warszawie nr 97 

9. Fundacje Bieszczadzka 
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10. Ośrodki Kultury w Cisnej, Ustrzykach Dolnych, Grodzisku Dolnym, Wielopolu 

Skrzyńskim, Lesku, Solinie. 

11. Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie 

12. Gminne Jednostki OSP 

13. Gminne Ośrodki Górskiej Turystyki Jeździeckiej 

14. Koło Łowieckie Gawra 

15. Gminne Koła Gospodyń Wiejskich 

16. PCK Odzdział Ustrzyki 

17. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 

18. Stowarzyszenie "NOMI" 

19. GCI w Lutowiskach 

20. Gminne Koło Pszczelarzy w Lutowiskach, 

21. Klub Sportowy "Otryt" w Lutowiskach" 

22. Parafie Ustrzyki Górne, Dwernik, Lutowiska, Czarna, Cisna 

23. LGD Zielone Bieszczady 

24. Stowarzyszenie Miłośników Żubrów 

25. Kapituła Miłośników Bieszczadzkiej Przyrody 

26. RDLP w Krośnie 

27. CPL w Mucznem 

28. Sołectwa Gminy Lutowiska 

29. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego w Rzeszowie 

30. Econat Natalia Cios 

 

W 2018r przeprowadzono zaplanowane imprezy cykliczne, wśród których należy 

wymienić Powojenne Targi Końskie, podczas których paradą 100 koni uczciliśmy 100 lecie 

Odzyskania Niepodległości przez Polskę, Dzień Żubra, a także Bieszczadzkie Święta Pszczoły, 

Jagody, Chmielu, Wyścigi Psich Zaprzęgów oraz Kiermasz Bojkowski. Bogata oferta imprez 

kulturalnych wpisujących się w tradycje lokalne, przyciąga corocznie większe rzesze turystów i 

wystawców, co przyczynia się do wzrostu gospodarczego. Ciekawy i zróżnicowany charakter 

imprez powoduje coraz większą frekwencję uczestników oraz zainteresowanie mediów naszymi 

wydarzeniami i atrakcjami turystycznymi a to przekłada się na promocję naszego regionu. 

Przy wsparciu Ośrodka Kultury udało się wpisać cztery koła gospodyń z naszej Gminy do 

Krajowego Rejestry Kół Gospodyń Wiejskich a także pozyskać środki finansowe na ich 

działalność.  

Na uwagę zasługuje również działalność Gminnego Klubu Seniora. Dzięki współpracy 

Ośrodka, udało się nawiązać kontakt i zorganizować spotkania integracyjne z Klubem Seniora z 

Wielopola Skrzyńskiego. Seniorzy skorzystali także z projektów kształcenia zawodowego ze 
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stażami, nauki języka obcego, zajęć komputerowych organizowanych w placówce. Klub Seniora 

to grupa ludzi, która niezwykle aktywnie udziela się w lokalnych wydarzeniach i inicjatywach. 

Ośrodek prowadził dla dzieci zajęcia taneczne, naukę śpiewu i gry  

na instrumentach oraz rękodzielnicze, plastyczne i świetlicowe. Bariera komunikacyjna, słaby 

dostęp do komunikacji publicznej, wymusza organizację zajęć dodatkowych dla dzieci w 

godzinach dopołudniowych.  

Nasza działalność to także profilaktyka, promocja wzorców zachowań, dbanie o integrację 

środowisk lokalnych. Inspirujemy mieszkańców gminy do działań na rzecz lokalnej społeczności, 

skupiamy wokół siebie liderów, którzy chcą się realizować poprzez działalność społeczną. 

 

4. Ochotnicza Straż Pożarna 
 

W Gminie Lutowiska działa 6 jednostek OSP. Do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 

włączona jest 1 jednostka- OSP Lutowiska. OSP działające jako stowarzyszenia zrzeszają w 

swoich szeregach 183 członków , w tym 43 kobiety. 

Wszystkie jednostki OSP dysponują samochodami pożarniczymi średnimi i lekkimi. W 2018 roku 

ze środków z budżetu gminy zakupiono lekki samochód pożarniczy marki Mercedes –Benz ze 

zbiornikiem wodnym na 400 l dla OSP Lutowiska za kwotę 146 760,00 zł oraz udzielono dotacji 

w wysokości 60 tys. zł na zakup samochodu dla OSP Dwernik. 

 

Zgodnie z art.32 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej koszty 

wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży 

pożarnej ponosi gmina.  

 

Gmina ponosi koszty: 

1)umundurowania członków ochotniczej straży pożarnej; 

2)ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej członków ochotniczej straży pożarnej i 

młodzieżowej drużyny pożarniczej 

3)okresowych badań lekarskich 

Zestawienie wydatków: 

754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 370 600,00 335 894,05 

  75412   Ochotnicze straże pożarne 367 578,00 332 872,87 

      a) wydatki bieżące w tym: 120 578,00 89 233,79 

      wydatki jednostek budżetowych w tym: 105 218,00 76 311,05 

      - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 22 600,00 20 349,85 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 730,00 1 729,85 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 870,00 18 620,00 

      - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań 82 618,00 55 961,20 

    4190 Nagrody konkursowe 1 000,00 205,94 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 48 118,00 29 860,05 

    4260 Zakup energii 3 290,00 2 095,62 
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    4270 Zakup usług remontowych 4 500,00 4 500,00 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 5 060,00 4 950,00 

    4300 Zakup usług pozostałych 11 000,00 5 710,59 

    4430 Różne opłaty i składki 9 650,00 8 639,00 

      dotacje na zadania bieżące 8 360,00 6 860,00 

    2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom 8 360,00 6 860,00 

      świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 000,00 6 062,74 

    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 000,00 3 228,11 

      b) wydatki majątkowe 247 000,00 243 639,08 

      wydatki na zadania inwestycyjne 247 000,00 243 639,08 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
24 350,00 24 349,08 

    
6060 

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
162 650,00 159 290,00 

    

6230 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 

i zakupów inwestycyjnych jednostek 

niezaliczanych do sektora finansów 

publicznych 

60 000,00 60 000,00 

 

IX. Działalność bieżąca Wójta 
 

W 2018r. Wójt gminy Lutowiska wydał 55 zarządzeń. 

Do Urzędu Gminy wpłynęło 42 wnioski o informację publiczną. W przypadku 41 wniosków 

informacja została udzielona, 1 wniosek pozostawiono bez odpowiedzi (wnioskodawca nie 

doprecyzował wniosku). Nie wydano żadnych decyzji odmownych o udostepnienie informacji 

publicznej.  

Nie wpłynęła żadna skarga na działalność wójta. 

 

Wójt Gminy 

Krzysztof Mróz 

 

Lutowiska, 2019-05-31 

 

Załącznik. 

Realizacja zadań Gminnego  Programu Profilaktyki, Rozwiazywania Problemów  

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lutowiska na rok 2018 przyjętego 

Uchwałą Nr XXXII/153/2017 roku Rady Gminy Lutowiska  z dnia 28  grudnia 2017 roku. 

 


