I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY DUKLA
Gmina Dukla położona jest w południowo-wschodniej Polsce w województwie
podkarpackim w centralnej części Beskidu Niskiego, w obrębie Karpat Wschodnich, będących
fragmentem łuku karpackiego (Karpat fliszowych), w dorzeczu rzeki Jasiołki. Przez gminę
przebiega droga krajowa S19 (Radom – Rzeszów – Miejsce Piastowe – Barwinek), trasa
międzynarodowa E371 prowadząca na południe Europy. Gmina zajmuje obszar 235,14 km 2
obejmującego najniższą część Beskidu Niskiego zwaną Beskidem Dukielskim.
Jej atutem jest przygraniczne położenie – na południowym krańcu znajduje się przejście
graniczne z Republiką Słowacką w Barwinku. Dukla sąsiaduje z gminami: Krempna, Nowy
Żmigród, Chorkówka, Miejsce Piastowe, Iwonicz - Zdrój, Rymanów i Jaśliska.
Stolicą gminy jest XIV w. miasto Dukla, stanowiące główny ośrodek gospodarczy,
usługowy, kulturalny i administracyjny regionu. Pierwsza wzmianka o Dukli pochodzi z 1366
roku, a w 1380 roku uzyskała prawa miejskie.
Gmina Dukla leży w obszarze przejściowym, gdzie stykają się wpływy klimatu
górskiego i podgórskiego oraz klimatu zaciszy śródgórskich. Istotnie na jego parametry
wpływa Przełęcz Dukielska, przez którą z równin węgierskich wieją bardzo silne wiatry
południowe i południowo-zachodnie. Średnia roczna temperatura waha się od 6oC do +7,8o C.
W skład gminy wchodzi miasto Dukla i dwadzieścia jeden sołectw tj.:
1) Barwinek
2) Cergowa
3) Chyrowa
4) Głojsce
5) Iwla
6) Jasionka
7) Lipowica
8) Łęki Dukielskie
9) Mszana
10) Nadole
11) Nowa Wieś
12) Myszkowskie
13) Olchowiec
14) Równe
15) Teodorówka
16) Trzciana
17) Tylawa
18) Zawadka Rymanowska
19) Wietrzno
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20) Zboiska
21) Zyndranowa
Mapa Gminy Dukla:

Na koniec 2018 roku Gmina Dukla liczyła 14 578 mieszkańców, w tym 7 404 kobiet
oraz 7 174 mężczyzn. Zanotowano 149 urodzeń tj. o 4 mniej aniżeli w roku 2017. Zgonów było
157, tj. o 7 mniej aniżeli w roku 2017. Przyrost naturalny był ujemny i wyniósł -0,54‰. Gęstość
zaludnienia to 62 osób na 1 km2.
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II. GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I STRUKTURA
ORGANIZACYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO
Jednostkami organizacyjnymi Gminy Dukla są:
1) Urząd Miejski w Dukli,
2) Biblioteka Publiczna w Dukli,
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli,
4) Środowiskowy Dom Samopomocy w Cergowej
5) Ośrodek Kultury w Dukli,
6) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli
7) Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Dukli,
8) Gminny Klub Seniora w Dukli
9) Gminny Żłobek w Dukli
10)Przedszkole Gminne w Dukli.
11) Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walk o Przełęcz Dukielską w latach 1944-1945
w Dukli,
12) Zespół Szkół Nr 2 w Dukli,
13) Szkoła Podstawowa w Jasionce,
14) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łękach Dukielskich ,
15) Szkoła Podstawowa im. Marii i Michała Krukierków w Równem,
16) Szkoła Podstawowa w Tylawie,
17) Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Operacji Karpacko-Dukielskiej w Iwli.
18) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Głojscach,
19) Szkoła Podstawowa w Wietrznie,
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Jednostką - spółką prawa handlowego, dla którego Gmina Dukla jest organem
założycielskim jest Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa w Dukli spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością.
W skład Urzędu wchodzą wydziały oraz stanowiska:
1) Wydział Spraw Obywatelskich
2) Wydział Gospodarczy
3) Wydział Finansowy
4) Administrator Bezpieczeństwa Informacji
5) Urząd Stanu Cywilnego
6) Kontrola Wewnętrzna
7) Stanowisko Radcy Prawnego
8) Stanowisko ds. BHP
9) Stanowisko wieloosobowe ds. Promocji i Informacji Turystycznej
10) Wieloosobowe stanowisko ds. realizacji projektu Gminnego Klubu Seniora w Dukli
Ważne funkcje w 2018 roku pełniła Transgraniczna Informacja Turystyczna, która
mieści się przy ul. Trakt Węgierski 26a w Dukli. W ubiegłym roku udostępniona była
zainteresowanym od 1 maja do 31 października (od wtorku do soboty) w godzinach 8.00-16.00
oraz od listopada do kwietnia (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7.00-15.00.
W punkcie informacji dostępne były bezpłatne materiały promujące Gminę Dukla, tj.
foldery, ulotki, mapy poglądowe, plany Dukli, wizytówki gospodarstw agroturystycznych,
materiały jednostek działających w okolicach, informacje dotyczące gmin sąsiednich oraz
promujące województwo podkarpackie. Dostępne były ponadto materiały w języku angielskim,
niemieckim, ukraińskim i słowackim.
W biurze można było zakupić m.in. mapy turystyczne, przewodniki, publikacje
Biblioteki Dukielskiej, albumy, publikacje regionalne, pocztówki, magnesy, kubki oraz medale
okolicznościowe. Na miejscu turyści mogli również przybić pieczątkę, która jest potrzebna do
zdobycia odznaki PTTK lub pełni funkcję pamiątkową.
W 2018 roku punkt informacji turystycznej odwiedziło ponad 1800 osób z Polski, byli
to
m.in. turyści ze Śląska, Warszawy, Krakowa, Pomorza, Rzeszowa, kuracjusze
przebywający w uzdrowisku w Iwoniczu Zdroju i Rymanowie, oraz osoby z zagranicy, m.in.
turyści indywidualni oraz wycieczki zorganizowane ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej
Brytanii, Niemiec, Ukrainy, Włoch, Czech, Słowacji, Hiszpanii, Skandynawii, Rosji, Izraela łącznie ok. 1000 osób.
Głównym przedmiotem zainteresowania turystów była tutejsza nietuzinkowa przyroda,
operacja dukielsko - preszowska, kult św. Jana z Dukli, kultura łemkowska i żydowska, historia
Dukielszczyzny, szlaki turystyczne - głównie beskidzki – czerwony. Dużym zainteresowaniem
cieszyła się aktywna forma spędzania wolnego czasu, w tym szlaki rowerowe. W porównaniu
do 2017 roku nastąpił wzrost turystów krajowych o 27%, natomiast liczba turystów
zagranicznych utrzymała się na podobnym poziomie.
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Zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia Nr 17/15 Burmistrza Dukli z dnia 18 lutego
2015 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Dukli,
Burmistrz zobowiązany był przyjmować interesantów w sprawach skarg i wniosków
w czwartek każdego tygodnia w godzinach od 7. 00 do 14. 00. Z uwagi jednak na bardzo
dużą skalę zainteresowania, w 2018 roku wielokrotnie odbywał on spotkania znacznie
wykraczając poza unormowany czas przyjęć.
Organ wykonawczy w 2018 roku w ramach realizacji różnorodnych zadań merytorycznych
i nadanych kompetencji wydał 179 zarządzeń.
Stan zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Dukli na dzień 31.12.2018 roku wyniósł 61 osób.
W ciągu całego roku podpisano 9 umów w zakresie praktyk, 7 osób realizowało prace
społecznie użyteczne, natomiast 2 osoby zatrudnione były w zakresie robót publicznych.
W porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Krośnie zawarto 2 umowy.
W 2018 roku do Urzędu Miejskiego w Dukli za pośrednictwem systemu
elektronicznego obiegu dokumentów w formie PROTON wpłynęło 10 556 pism.W formie
tradycyjnej wpłynęło 7203 pism, natomiast wychodzących dokumentów było 9 791.
Lasy na terenie Gminy Dukla znajdują się w zakresie działania Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Krośnie i w zarządzie oraz pod nadzorem Nadleśnictwa Dukla. Nadzór
nad gospodarką leśną w lasach gminnych sprawuje Nadleśnictwo Dukla z mocy powierzenia
zadań przez Starostę Krośnieńskiego oraz Nadleśnictwo Kołaczyce dla lasu komunalnego
administracyjnie położonego na terenie gminy Chorkówka. Wszystkie lasy gminne objęte są
uproszczonym planem urządzania lasu. Gospodarka leśna w Lasach Państwowych jest
prowadzona w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, gdzie jednym z głównych celów
jest zachowanie naturalnych cech ekosystemów i ich wzbogacanie.
Podstawą prowadzenia gospodarki leśnej w lasach będących własnością komunalną
gminy Dukla jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31
grudnia 2027 roku, zatwierdzony zarządzeniem nr 4/2018 Starosty Krośnieńskiego z dnia 19
stycznia 2018 roku. Obejmuje on lasy w obrębach ewidencyjnych: Barwinek, Cergowa,
Chyrowa, Dukla, Głojsce, Iwla, Jasionka, Kamionka, Lipowica, Łęki Dukielskie, Mszana,
Nowa Wieś, Olchowiec, Ropianka, Równe, Teodorówka, Trzciana, Tylawa, Wietrzno,
Zawadka Rymanowska, Zboiska, Zyndranowa – gmina Dukla, Bóbrka – gmina Chorkówka,
Lubatowa – gmina Iwonicz-Zdrój.
Lasy Gminy Dukla zajmują powierzchnię 582,7289 ha, położone są w 207
wydzieleniach w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Dukla i Nadleśnictwa Kołaczyce.
W 2018 roku w lasach komunalnych Gminy Dukla pozyskano łącznie 1323 m3 drewna,
w tym 796 m3 drewna liściastego. Dochód ze sprzedaży drewna wyniósł 125 231,34 zł.
Wydatki na gospodarkę leśną zamknęły się w kwocie 73 980,53 zł.
Nieodpłatnie na częściową likwidację szkód po pożarze przekazano 9,98 m³ drewna dla
mieszkańca gminy Dukla.
Nieodpłatnie na potrzeby sołectw przekazano łącznie 8,58m³ dłużycy iglastej oraz
70mp drewna stosowego.
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Na terenie lasów gminnych gatunkami lasotwórczymi są:
jodła – 49,75% pow., wzmaga wodo i glebochronne działanie lasu, posiada dużą
zdolność produkcyjną, w ostatnich latach obserwuje się polepszenie zdrowotności
drzewostanów jodłowych;
buk – 37,49% pow., wzmaga wodo i glebochronne działanie lasu, zwiększa stabilność
drzewostanów iglastych najbardziej wrażliwych na szkody od wiatru i śniegu, drzewostany
tworzone przez ten gatunek są dobrej jakości hodowlanej i technicznej,
w starszym
wieku buk atakowany jest przez hubę pospolitą, a niekiedy przez śluzotok buka;
sosna – 3,85%, występuje najczęściej na gruntach porolnych, przeciętny wiek 51 lat,
występuje na wszystkich typach siedliskowych lasu, sosny w warunkach górskich nie
wykorzystują potencjału siedliska i nie zapewnia pozysku wartościowego surowca, gatunek
uznaje się za przedplonowy;
jawor 2,57%, osika 1,33%, wierzba 1,29%. Pozostałe gatunki tj. modrzew, świerk,
klon, grab, brzoza, olsza szara, olsza czarna, czereśnia, iwa, zajmują poniżej 1%.
Walory przyrodniczo-krajobrazowe powiatu krośnieńskiego sprawiły, że znaczna część
gminy jest objęta różnorodnymi formami ochrony. Sposoby ochrony przyrody reguluje ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Na obszarze gminy istnieją niemal wszystkie
formy ochrony jakie wymienia ustawa:


park narodowy,



5 rezerwatów przyrody tj.:,

-„Cisy w Nowej Wsi”, położony na zachodnim zboczu Góry Cergowej, utworzony w celu
zachowania stanowiska cisa pospolitego, masowo dawniej występującego w Beskidzie Niskim;
- „Igiełki”, położony we wsi Mszana, utworzony w celu zachowania stanowiska cisa
pospolitego, usytuowanego w naturalnym drzewostanie jodłowo-bukowym;
- „Modrzyna”, położony we wsi Barwinek, ochronie podlega jedyne w Beskidzie Niskim
naturalne
stanowisko
modrzewia
polskiego
w
drzewostanach
mieszanych
z jodłą;
- „Rezerwat 1000 -Lecia na Górze Cergowej”, utworzony w celu zachowania
w stanie niezmienionym fragmentu wielogatunkowego naturalnego lasu mieszanego z
przewagą buczyny karpackiej, występują tu stanowiska rzadkich roślin
- „Wadernik”, położony na granicy wsi Ropniaka i Mszana, chroni największe
w Beskidzie Niskim naturalne stanowisko cisa pospolitego, unikatowych roślin: storczyka
szerokolistnego, wawrzynka wilczełyko i innych.

L.p

Nazwa
rezerwatu

Utworzenie

Pow.
[ha]

Nr obrębu leśnego

1

„Cisy w Nowej
Wsi”

(MP Nr 22 poz. 163 z 1957r.)

2.18

gmina Dukla,
Nadleśnictwo

9

Dukla, obręb Dukla
(oddz. 43b).
2

„ Igiełki”

(MP Nr 44 poz. 357 z 31
grudnia 1989r.)

27,88

gmina Dukla,
Nadleśnictwo
Dukla, obręb Dukla
(oddz. 75c,d,e, 76
d).

3

„Rezerwat 1000 Lecia na Górze
Cergowej”

(MP Nr 15 poz. 90 z 1963 r.)

63,50

gmina Dukla,
Nadleśnictwo
Dukla, obręb Dukla
(oddz. 29, 30, 31,
32, 33, 34) w
obrębie masywu
góry Cergowej.

4

„ Modrzyna”

(MP Nr A-84 poz. 1000 z 20
września 1953 r.)

17,84

gmina Dukla,
Nadleśnictwo
Dukla, obręb
Tylawa (oddz.
152f, g)

5

„ Wadernik”

( MP Nr 44, poz. 357 z 31
grudnia 1989 r.)

10,72

Wieś Ropianka,
gmina Dukla
Nadleśnictwo
Dukla oddz. 123
d,h)



park krajobrazowy,



obszar chronionego krajobrazu,



3 użytki ekologiczne,



8 pomników przyrody tj.:

L.p

Wyszczególnienie

Ustanowienie

Położenie

1

Dąb szypułkowy

Orzeczenie PWN Rzeszów Nr RLVIb-13 /p /1 /53 z dnia 2.11.1953 r.

Cergowa przy drodze
nad Jasiołką

10

2

Dąb (2 szt.)

Orzeczenie PWN Rzeszów Nr RLVIb-13 /p /7 /53 z dnia 2.11.1953 r.

Cergowa, park
podworski

3

Cisy (3 szt.)

Orzeczenie PWN Rzeszów Nr RLVIb-13 /p /18 /53 z dnia 2.11.1953 r.

Nowa Wieś, oddz.
Leśny 46

4

Lipa

Uchwała Nr XLIX/328/18 Rady
Miejskiej w Dukli z dnia 19.01.2018r.

Zawadka
Rymanowska, dz. nr
315/51 SP

5

Lipa

Orzeczenie PWN Rzeszów Nr RL-op004-2/73 z dnia 21.02.1973 r.

Jasionka, obok
kościoła

6

Dąb

Orzeczenie PWN Rzeszów Nr RL III
7141 /29 /83 z dnia 2.09. 1983 r.

Dukla, ogród przy kl.
Bernardynów

7

Lipa

Dz. Urz. Woj. Krośn. Nr 7 poz. 49 z
dnia 10. 04. 1992 r.

Wietrzno, grunt p.p. T
i E Zajchowskich

8

Wodospad „Przy
Młynie” w Iwli

Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 11 poz. 167 z
9.03.2002 r.

Iwla, dz.nr 802 SP



obszary Natura 2000 tj.:

- obszar specjalnej ochrony ptaków ,,Beskid Niski”,
- specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Magurska,
- specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Jaśliska,
- specjalny obszar ochrony siedlisk Łysa Góra,
- specjalny obszar ochrony siedlisk Jasiołka,
- specjalny obszar ochrony siedlisk Trzciana,
- specjalny obszar ochrony siedlisk Osuwiska w Lipowicy,
- specjalny obszar ochrony siedlisk Kościół w Równem.
Ponadto zgodnie z ustawą o lasach utworzone zostały lasy wodochronne
i glebochronne łącznie ze stanowiskami, skupiskami roślin chronionych i ostojami zwierząt.
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III. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK,
PROGRAMÓW, STRATEGII
1) STRATEGIA ROZWOJU GMINY DUKLA NA LATA 2015-2022
Jest to jeden z najważniejszych dokumentów będących drogowskazem dla podejmowania
decyzji dotyczących rozwoju gminy. Definiuje ona najważniejsze przedsięwzięcia społeczne,
gospodarcze i środowiskowe. W rozdziale IV Strategii pn. „Wizja i kierunki rozwoju Gminy
Dukla” wskazane są dla każdego z celów operacyjnych wyodrębnione działania.
W 2018 roku zostały osiągnięte następujące rezultaty:

Cel strategiczny nr 1 – INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
Nadrzędnym celem rozwojowym zidentyfikowanym w ramach strategii jest rozwój głównych
sieci infrastrukturalnych oraz realizacja założeń wspierających działania z zakresu gospodarki
niskoemisyjnej i poprawy stanu środowiska naturalnego.
Cel operacyjny nr 1.1 Rozbudowa i poprawa stanu infrastruktury drogowej
Działanie nr 1.1.1 Poprawa jakości systemu dróg gminnych
Gmina Dukla w ramach środków funduszu sołeckiego i środków własnych wykonała
przebudowę i remont następujących dróg gminnych oraz wewnętrznych:
1)
„Przebudowa drogi gminnej nr 100/1, wykonanie nakładki asfaltowej, w m. Chyrowa”
– 90 mb,
2)
„Przebudowa drogi wewnętrznej nr 1384 wykonanie nakładki asfaltowej w m.
Cergowa” – 200 mb,
3)
„Przebudowa drogi wewnętrznej nr 261 i 245 wykonanie nakładki asfaltowej oraz
utwardzenie poboczy w m. Barwinek ” – 150 mb,
4)
„Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej nr 3967 w m. Głojsce” –
150 mb,
5)
„Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr 577, 348 (droga do
cmentarza) w m. Iwla” – 570 mb,
6)
„Przebudowa drogi wewnętrznej nr 662 w m. Lipowica” - 61 mb,
7)
„Przebudowa drogi wewnętrznej nr 257/2 w m. Lipowica” – 63 mb,
8)
„Przebudowa drogi wewnętrznej nr 671 w m. Lipowica” - 61 mb,,
9)
„Przebudowa drogi wewnętrznej nr 657/2 i 658 w m. Lipowica” - 58 mb,
10)
„Wykonanie nakładki asfaltowej wraz z poboczami i rowu odwadniającego na drodze
gminnej nr 2532, w m. Łęki Dukielskie” - 150 mb,,
11)
„Przebudowa drogi wewnętrznej, wykonanie nakładki asfaltowej, działka nr 826 „w
kierunku wiatraków” w sołectwie Myszkowskie” - 170 mb,
12)
„Wykonanie nakładki asfaltowo-bitumicznej na drodze wewnętrznej nr 670,
w m. Nadolu” – 140 mb,
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13)
„Wykonanie nakładki asfaltowo-bitumicznej, na drodze Olchowiec-Kolonia, działka nr
330 w m. Olchowiec” – 200 mb,
14)
„Przebudowa drogi wewnętrznej, działki nr 392, 398 i 288/1 na ulicy Pocztowej
w m. Równe” – 230 mb,
15)
„Wykonanie nakładki asfaltowo-bitumicznej, na drodze wewnętrznej o nr 1129, 1162,
1516, w m. Teodorówka” – 460 mb,
16)
„Wykonanie miejsc postojowych na działce nr 506/3 w m. Tylawa” - 135 m2,
17)
„Remont drogi wewnętrznej o nr 137 w m. Wietrzno” – 550 mb,
18)
„Remont drogi gminnej, wewnętrznej nr 210 w m. Zawadka Rymanowska”
–
700 mb,
19)
„Wykonanie nakładki asfaltowej, droga nr 497/2 i cz. 558/4, w m. Zboiska” – 200 mb,
20)
Przebudowa drogi wewnętrznej w Nadolu, działka nr ewid. 103”- 88 mb,
21)
Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 2464 w Jasionce – położenie masy
bitumicznej” – 180 mb
Wartość wykonanych robót wynosiła: 921 111,90 zł
Ze środków własnych, wykonano przebudowę dróg, w ramach następujących zadań:
1)
Przebudowa drogi nr ewid. działki 2125 (w km 0+000 – 0+203) w miejscowości Łęki
Dukielskie;
2)
Przebudowa drogi nr ewid. działki 360/1 (w km 0+000 – 0+396) w miejscowości
Wietrzno;
3)
Przebudowa drogi nr ewid. działki 554/2 ul. Akacjowa ( w km 0+000 – 0+275)
w miejscowości Równe;
4)
Przebudowa drogi nr ewid. działki 663, 131/23 (w km 0+000 – 0+0723) w miejscowości
Dukla;
5)
Przebudowa drogi nr ewid. działki 7 (w km 0+000 – 0+220) w miejscowości Dukla;
6)
Przebudowa dogi nr ewid. działki 904 (w km 0+125 – 0 +215) w miejscowości
Cergowa;
7)
Przebudowa drogi ul. Konopnickiej w Dukli (kanalizacja).
Wartość wykonanych robót wynosiła: 362 216,38 zł;
Z udziałem dotacji Urzędu Marszałkowskiego (55 000,00 zł) wyremontowano
następujące drogi dojazdowe do gruntów rolnych:
1)
„Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie Łęki
Dukielskie, dz. nr ewid. 2125” – 250 mb;
2)
„Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie Tylawa, dz.
nr ewid. 570”;„Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie
Tylawa, dz. nr ewid. 570”- 110 mb;
3)
„Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie Iwla, dz. nr
ewid. 2770” - 170 mb;
Łączna wartość wykonanych robót wynosiła: 82 135,31 zł.
Przebudowa drogi gminnej, działka nr 897 „Wietrzno- Bania k. Kamińskiego” w km od 0+4100+600 z udziałem dotacji z budżetu państwa 46 061,00 zł. Wartość zadania 57 576,30 zł.
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Działanie nr 1.1.2 Wspieranie budowy i modernizacji dróg powiatowych/ wojewódzkich/
krajowych
Gmina udzieliła Powiatowi Krośnieńskiemu pomocy finansowej w formie dotacji
celowej, na realizację następujących zadań:
1.
Remont drogi powiatowej Nr 1998 R Trzciana – Zawadka Rymanowska w km
1 + 975 – 3 + 085 w miejscowości Zawadka Rymanowska, w wysokości: 50 000,00 zł;
2.
Remont drogi powiatowej Nr 2003 R Równe (Kopalnia) w km 0+ 200 – 1 + 600
w wysokości: 139 671,00 zł.
Działanie nr 1.1.3 Budowa i przebudowa obiektów mostowych
Wykonano przebudowę przepustu drogowego w ciągu drogi wewnętrznej, oznaczonej
nr ewid. 645 i 372 na potoku nr ew. 643, stanowiącym własność Wody Polskie na działkach o
nr ewid. 645, 24, 643 i 18/1 w Lipowicy oraz na działkach nr ewid.372 i 497 w Dukli. Wartość
wykonanych robót to 97 427,36 zł.
Remontowano drewniany most w ciągu drogi wewnętrznej „na Niklowiec”
w miejscowości Mszana z udziałem środków Nadleśnictwa Dukla w kwocie 38 981,06 zł.
Całkowita wartość wykonanych robót: 79 553,19 zł.
Cel operacyjny nr 1.2 Rozwój cyfryzacji
Działanie nr 1.2.1 Zwiększanie dostępności Internetu
Gmina Dukla otrzymała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na
lata 2014-2020 na realizację mikroprojektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie
Dukla”, w ramach Projektu Grantowego pn. „E-Misja – Rozwój Kompetencji Cyfrowych
Mieszkańców Województwa Lubelskiego i Podkarpackiego”, w kwocie 100 784,00 zł
stanowiącej 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu.
Celem mikroprojektu jest rozwój kompetencji cyfrowych, zwiększenie stopnia oraz
poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych u 180 osób w wieku
25-74 lata zamieszkujących na terenie Gminy Dukla.
Projekt zakłada zakup sprzętu komputerowego na kwotę 40 344,00 zł oraz organizację
szkoleń komputerowych dla mieszkańców. Będzie on realizowany od 2.01.2019 roku do
31.12.2019 roku.
Cel operacyjny nr 1.3 Rozwój gospodarki mieszkaniowej
Działanie nr 1.3.1 Rozwój zasobów mieszkaniowych gminy
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W ramach działania gmina opracowała dokumentację adaptacji budynku biurowca po
dawnym PGR na mieszkania socjalno – komunalne. Realizacja zadania możliwa jednak będzie
po dokonaniu zmian w planie zagospodarowania przestrzennego w zakresie możliwości
budowy lokali/budynków wielomieszkaniowych.
W 2018 roku nie nabyto i nie dokonano zbycia budynków i mieszkań z zasobu
mieszkaniowego gminy.
Działanie nr 1.3.2 Tworzenie warunków dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej
Gmina Dukla na całym obszarze pokryta jest aktualnymi miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego. W przeciągu ostatnich kilku lat prowadzone są zmiany w
planach zagospodarowania przestrzennego, których celem jest między innymi zwiększenie
terenów przeznaczonych pod zainwestowanie, w tym zabudowę mieszkaniową. W ramach
przeprowadzanych zmian uchwalono następujące plany:
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nadole, Teodorówka – 2 (Uchwała
NR XXVIII/164/16 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 13 września 2016 r.)
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Iwla, Chyrowa, Głojsce – 2
(Uchwała NR XXVIII/165/16 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 13 września 2016 r.)
W 2018 roku kontynuowano czynności uchwalania Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Łęki Dukielskie, Wietrzno – 2 oraz Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Równe – 2. Do sporządzenia obu tych opracowań
przystąpiono w 2015 roku. W wyniku zakończenia procedury uchwalania wyżej wymienionych
planów w miejscowościach Łęki Dukielskie, Wietrzno i Równe wyznaczone zostaną między
innymi nowe tereny pod zabudowę.
W każdym roku Gmina stara się wykazać do sprzedaży nieruchomości przeznaczone
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na celu budownictwa
mieszkaniowego czy też zagrodowego. W 2018 roku sprzedanych zostało sześć nieruchomości
pod zabudowę mieszkaniową, tj.:
- działka o pow. 0,16 ha w m. Równe,
- dwie działki o pow. 0,1280 ha i 0,1362 ha w m. Teodorówka,
- dwie działki o pow. 0,13 ha i 0,12 ha w m. Jasionka,
- działka o pow. 0,1014 ha w m. Dukla.

Cel operacyjny nr 1.4 Ochrona środowiska
Zbiorcza sieć wodociągowa: 141,70 km,
Zbiorcza sieć kanalizacji sanitarnej: 81,67 km,
Ogółem budynki mieszkalne: 4 255,
Budynki mieszkalne podłączone do zbiorczej sieci wodociągowej: 2 075, tj. 48,76 %,
Budynki mieszkalne podłączone do zbiorczej sieci kanalizacyjnej: 1 588, tj. 37,32 %.
Działanie nr 1.4.1 Rozbudowa i poprawa stanu technicznego sieci wodociągowej

15

Została opracowana dokumentacja projektowa dla zadania pn.: „Przebudowa
i rozbudowa sieci wodociągowej w północnej części miasta Dukla i w południowej części wsi
Zboiska”.
Koszt dokumentacji: 90 000,00 zł.
Kosztorys inwestorski opiewa na kwotę: 2 300 tys. zł.
Ponadto, został opracowany projekt budowlany wodociągu dla m. Równe (od rzeki Jasiołki do
drogi krajowej Nr 19).
Koszt dokumentacji: 30 000,00 zł.
Kosztorys inwestorski opiewa na kwotę: 1 320 tys. zł.
W 2018 roku przyłączono do sieci wodociągowej 19 budynków.
Działanie nr 1.4.2 Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
W 2018 roku przyłączono do sieci kanalizacji sanitarnej 21 budynków.
Wybudowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w Łękach Dukielskich o długości 745 m.
Projektowana długość kanalizacji sanitarnej – 30 km.
Opracowano dokumentację techniczną:
 Budowa oczyszczalni ścieków w Wietrznie dla potrzeb aglomeracji Dukla i
aglomeracji Równe,
koszt dokumentacji – 329 640,00 zł,
kosztorys inwestorski – 26 mln zł.
 Budowa kolektora doprowadzającego ścieki z miejscowości Równe do projektowanej
oczyszczalni ścieków w Wietrznie,
koszt dokumentacji – 170 724,00 zł,
kosztorys inwestorski – 6 mln zł.
 Remont oczyszczalni ścieków w m. Mszana,
koszt dokumentacji – 24 846,00 zł,
kosztorys inwestorski - 245 223,73 zł.
 Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wg indywidualnych potrzeb.
Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej:
 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wietrzno,
 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zboiska,
 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Równe Kopalnia.
 Termin zakończenia prac upłynął 30 kwietnia 2019 r.
 Płatność po wykonaniu całości zadania. Koszt całości – 254 076,18 zł.

Działanie nr 1.4.3 Rozdział kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Opracowano dokumentację budowlaną dotyczącą rozdziału i uporządkowania
gospodarki wodno-ściekowej na terenie dawnego IGLOOPOL Cergowa. Szacowany koszt
realizacji zadania to 260 000,00 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w 2019 roku.
Działanie nr 1.4.4 Zwiększenie poziomu segregacji odpadów
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W zakresie zbiórki odpadów niebezpiecznych
30 maja 2018 roku została podpisana umowa (7 sierpnia 2018 r. – aneks nr 1 do umowy)
z Wykonawcą Środowisko i Innowacje Sp. z o.o. ul. Marynarska 15, 02 – 674 Warszawa na
załadunek, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.
W 2018 roku na podstawie karty przekazania odpadu zebrano 95,22 Mg odpadów.
Zbiórka odpadów została przeprowadzona w dniu 12 lipca 2018 r. od 46 gospodarstw.
Ostateczna wartość całego zamówienia wynikająca z ilości usuniętych i unieszkodliwionych
odpadów będących przedmiotem zamówienia wyniosła 28.280,34 zł, które zostały pokryte ze
środków własnych Gminy Dukla.
W 2018 roku Gmina Dukla nie korzystała z dofinansowania zewnętrznego, z uwagi na
brak ogłoszonego naboru wniosków na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach
programu priorytetowego „SYSTEM – Wspieranie działań ochrony środowiska i gospodarki
wodnej realizowanych przez WFOŚiGW, Część I – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.
Informacje dotyczące usuwanych wyrobów są na bieżąco uaktualniane w Bazie Azbestowej
prowadzonej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, pod adresem
www.bazaazbestowa.gov.pl.
W zakresie odpadów komunalnych
Odpady komunalne na terenie Gminy Dukla powstają głównie w gospodarstwach
domowych, ale również na terenach nieruchomości niezamieszkałych, jak: obiekty
użyteczności publicznej (ośrodki zdrowia, szkoły) oraz infrastruktury (handel, obiekty
turystyczne, usługi). Są to także odpady z terenów otwartych, takie jak: odpady z koszy
ulicznych, zmiotki, odpady z placu targowego i przystanków autobusowych, odpady
z cmentarzy.
Odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dukla w 2018 r.
były odbierane przez firmę Fbserwis Karpatia Sp. z o.o., a nieruchomości niezamieszkałe
obsługiwane były przez Gospodarkę Komunalną i Mieszkaniową w Dukli Sp. z o.o.
i Usługowy Zakład Transportowy Anatol Klatka w przypadku cmentarza parafialnego
w Łękach Dukielskich.
Poniższe tabele przedstawiają ilości zebranych odpadów z podziałem na poszczególne
ich rodzaje.
Odpady odebrane z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dukla w 2018 roku:
Miesiąc
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec

Odpady
Tworzywa Szkło Odpady Popioły Odpady
Razem
niesegregowane sztuczne
Bio
wielkogabarytowe Mg
85,16
22,20 15,37
0,00
0,00
0,00 122,73
110,58
18,24
5,81
0,00
43,59
0,00 178,22
82,23
19,80 13,48
0,00
0,00
0,00 115,51
134,81
27,02 25,20
2,20
96,36
0,00 285,59
123,28
22,66 11,37
3,09
0,00
49,24 209,64
130,69
27,62 12,10
0,00
0,00
78,53 248,94
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7.
8.
9.
10.
11.
12.

lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
Razem IXII

158,52
139,21
130,02
140,96
121,52
88,56
1445,54

30,58
25,56
30,74
26,99
25,83
21,87

17,42
17,78
20,77
12,12
8,33
18,26

0,00
2,90
0,00
4,29
1,89
1,54

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39,62

299,11 178,01

15,91

179,57

0,00
0,00
77,26
0,00
0,00
0,00

206,52
185,45
258,79
184,36
157,57
169,85

205,03 2323,17

Odpady zebrane w GPSZOK-u w Dukli: styczeń –grudzień 2018 roku
Odpady z
Odpadowa Opony w
Odpady
Materiały
betonu w
papa w
Mg
wielkogabarytowe izolacyjne Mg
Mg
w Mg
styropian w Mg
0,00
0,00
0,00
5,81
0,33
1. Styczeń
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Luty
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Marzec
0,00
0,00
0,00
12,87
0,28
4. Kwiecień
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5. Maj
0,00
0,00
1,59
5,85
0,29
6. Czerwiec
0,00
0,00
0,00
6,30
0,33
7. Lipiec
0,00
0,00
0,00
7,14
0,34
8. Sierpień
0,00
0,00
0,00
6,13
0,29
9. Wrzesień
6,68
9,01
1,37
6,37
0,34
10. Październik
4,27
0,00
0,00
4,44
0,20
11. Listopad
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12. Grudzień
Razem
10,95
9,01
2,96
54,91
2,40
Lp. Miesiąc

Poziomy segregacji odpadów, które są wyliczane do corocznych analiz i sprawozdań
pokazują sukcesywny wzrost segregacji odpadów.
Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szkła za 2018 rok wyniósł: 41,66% , przy wymaganym poziomie 30%.
Obowiązujące stawki w 2018 r. przedstawiały się następująco:

2018 r.
Styczeń - luty:
Marzec – grudzień:

segregowane
8,00zł
11,00zł

niesegregowane
14,00 zł
20,00 zł

Gmina Dukla w ramach prowadzonego systemu gospodarki odpadami corocznie
zakupuje dla mieszkańców pakiety worków z przeznaczeniem na selektywną zbiórkę odpadów.
Kampania edukacyjna promująca segregację odpadów prowadzona jest w terenie podczas
spotkań z mieszkańcami, na stronie internetowej www.gospodarkaodpadami.dukla.pl
i poprzez dystrybucję ulotek.
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Działanie nr 1.4.5 Ograniczenie niskiej emisji i wzrost udziału odnawialnych źródeł energii
Gmina Dukla podjęła przygotowania i prace związane z przystąpieniem do realizacji
projektu parasolowego w partnerstwie z Gminą Jedlicze. Efektem tego jest podpisanie umowy
z Zarządem Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie instalacji odnawialnych źródeł
energii, które zostaną u osób fizycznych.
W ramach projektu pn. „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy
Jedlicze i Gminy Dukla” (w zakresie Gminy Dukla) zostanie zainstalowanych 401 instalacji
odnawialnych źródeł energii: kolektorów słonecznych – 215 szt., paneli fotowoltaicznych – 110
szt., powietrznych pomp ciepła – 60 szt., kotłów na biomasę – 16 szt.
Dzięki realizacji projektu zwiększy się odsetek rozproszonych odnawialnych źródeł
energii w sektorze mieszkaniowym, ograniczona zostanie niska emisja oraz wzrośnie udział
odnawialnych źródeł w wykorzystywanej energii w Gminie Dukla. Całkowita wartość projektu
to 13 601 165,77 zł. W ramach projektu zostało przyznane dofinansowanie w kwocie
8 592 082,79 zł, z podziałem na Gminę Dukla 3 212 014,42 zł i Gminę Jedlicze 5 380 068,37 zł,
co stanowi 70 % wydatków kwalifikowanych projektu.
Zakończenie realizacji projektu planowane w jest II kwartale 2020 r. Zadanie jest
dofinansowane ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Cel strategiczny nr 2 – SILNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA
Ze względu na ograniczenia w lokalizowaniu obiektów przemysłowych oraz znaczny
potencjał turystyczny Gminy Dukla, to branża turystyczna wydaje się mieć istotne znaczenie
dla rozpoznawalności i wzrostu gospodarczego gminy, a odpowiednie wykorzystanie tego
potencjału powinno przełożyć się na bardziej dynamiczny rozwój.
Cel operacyjny nr 2.1 Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości
Działanie nr 2.1.1 Wdrożenie programów pomocowych dla przedsiębiorców
Rada Miejska w Dukli Uchwałą Nr XXXIX/249/17 z dnia 30 maja 2017 roku
uregulowała kwestię zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z terenu
Gminy Dukla. Uchwała obowiązywała od 29.06.2017 roku do 31.12.2018 roku, jednak żaden
z przedsiębiorców nie ubiegał się o przedmiotowe zwolnienie na podstawie w/w aktu.
Działanie nr 2.1.2 Wyznaczenie i uzbrojenie terenów pod inwestycje
Gmina Dukla jest obszarem posiadającym w dużej mierze walory przyrodnicze
i krajoznawcze. Jest gminą atrakcyjną turystycznie. Na terenie gminy znajduje się wiele
obszarów chronionych, takich jak Obszary Natura 2000, Magurski Park Narodowy, Jaśliski
Park Krajobrazowy czy Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego. Gmina Dukla
charakteryzuje się dużym zalesieniem. Z uwagi na istniejące ograniczenia ekologiczne, tereny
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inwestycyjne, zarówno zlokalizowane, jak i możliwe do wyznaczenia na terenie gminy są
w mniejszości. W obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
ustalone są tereny usługowe i produkcyjne, przeważnie już zagospodarowane
i wykorzystywane.
W ramach prowadzonych zmian w Miejscowych Planach Zagospodarowania
Przestrzennego wyznaczane są nowe tereny pod zainwestowanie. Wśród tych terenów znajdują
się niewielkie obszary terenów przeznaczanych pod usługi.
W wyniku zakończenia procedury uchwalania planów wyznaczone zostaną nowe tereny
przeznaczone pod zainwestowanie, w tym nieduże tereny mieszkaniowo-usługowe oraz
usługowe, które mogą stanowić miejsce przyszłej lokalizacji działalności usługowej.
Cel operacyjny nr 2.2 Zwiększenie ruchu turystycznego
Działanie nr 2.2.1 Rozbudowa oferty turystycznej gminy
27 października 2018 roku udostępniono dla turystów wieżę widokową na górze
Cergowej. Otwarcie punktu widokowego przyczyniło się do zwiększenia ruchu turystycznego,
nie tylko w miesiącach letnich, ale również i w sezonie zimowym.
Próby związane z wybudowaniem wieży ponad 10 lat temu zainicjowali członkowie
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dukielszczyzny. W 2017 roku Rada Miejska w Dukli
podjęła uchwałę dotyczącą realizacji wieży widokowej. Prace budowlane trwały z przerwą
blisko dwa lata i zakończyły się we wrześniu 2018 roku. W rezultacie powstała wieża
widokowa wykonana z drewna świerkowego o podstawie 9,48 x 9,48 metrów oraz 21,72
metrów wysokości.
Gmina Dukla podjęła również aktywną współpracę z MOSiR Dukla w zakresie
tworzenia nowych tras rowerowych i pieszych. Rezultatem tego było m.in.:
- otwarcie szlaku rowerowego, oznaczonego kolorem zielonym o dł. 4,4 km: Wietrzno
skrzyżowanie- Równe do Lubatówki – odcinek łącznikowy między Wietrznem a Lubatówką,
- wyznaczenie szlaku rowerowego, oznaczonego kolorem żółtym o dł. 2,4 km: odcinek Równe
wieś w kierunku Pachanowej – początek szlaku, który będzie kontynuowany w 2019r. przez
wzniesienie Pachanową w kierunku Jasionki,
- uzupełnienie i poprawa zniszczonych tabliczek rowerowych i informacyjnych m.in.
miejscach: np. do punktu widokowego „Hyczki”,
W celu łatwiejszego i szybszego zlokalizowaniu biura Transgranicznej Informacji
Turystycznej w Dukli poprawiono oznakowanie budynku, gdzie mieści się punkt przy ul. Trakt
Węgierski 26a. W tym celu w 2018 roku umieszczono dwa kasetony świetlne o wymiarach
(135x65 cm) z napisem w języku polskim i angielskim: „Informacja Turystyczna” oraz „Tourist
Information” – ściana budynku od strony ul. Trakt Węgierski i od strony wejścia do budynku
oraz tablicę z logiem TIT i informacją, że jest to certyfikowane biuro.
Ważnym aspektem działalności promocyjnej w 2018 roku było uczestnictwo
w imprezach promujących Gminę Dukla, podczas których na plenerowym stoisku IT można
było uzyskać informacje turystyczne, otrzymać darmowe materiały promocyjne, jak również
zakupić publikacje, czy też pamiątki. Ponadto, gmina brała udział w targach oraz w
konferencjach i szkoleniach związanych z turystyką.
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W I kwartale 2018 roku został zakończony projekt realizowany we współpracy
z partnerem słowackim Vyšná Pisana „Przez górkę do sąsiada” współfinansowany z EFRR
Program Interreg VA Polska Słowacja na lata 2014-2020 oraz budżetu państwa w wysokości
5%, 10% wkładu własnego gminy. Projekt był realizowany w terminie od 1 kwietnia 2017 roku
do 31 marca 2018 roku. W ramach projektu zmodernizowano turystyczny szlak pieszy po obu
stronach granicy. Wydzielono po stronie polskiej na terenie Olchowca z części żółtego szlaku
ścieżkę przyrodniczo-kulturową „Olchowiec” i poszerzono ją o część nową, tak aby miała
kształt pętli. Połączono ścieżkę przyrodniczo-kulturową ze szlakiem żółtym po stronie
słowackiej przez szczyt Baranie („górka”). Ścieżkę wyposażono w małą architekturę
turystyczną: tablice informacyjne, ławki, miejsce na ognisko z ławkami, kierunkowskazy,
drogowskazy. Wydano przewodnik po ścieżce przyrodniczo-kulturowej zawierający opisy
przyrody i atrakcje historyczne i kulturowe (15 przystanków) w nakładzie 2 tys. sztuk. –
trójjęzyczny (języki: polski, słowacki, angielski) oraz ulotkę informacyjną o przystankach na
ścieżce w nakładzie 10 tys. sztuk - trójjęzyczną (języki: polski, słowacki, angielski).

Działanie nr 2.2.2 Wsparcie rozwoju i współpracy branży turystycznej
Gmina Dukla wzięła udział w Międzynarodowych Targach Turystyki i Wolnego
Czasu we Wrocławiu w dniach 23-25 lutego 2018 roku. Podczas targów promowano cały
obszar gminy: walory turystyczne, atrakcje turystyczne, turystykę aktywną, bazę
gastronomiczna i noclegową. Podczas targów rozdano około 5 tys. szt. materiałów
promocyjnych przygotowanych i sfinansowanych przez Gminę Dukla, tylko niewielka część
materiałów przekazana została przez właścicieli bazy gastronomicznej i noclegowej - około
500 szt.
Gmina udostępniła nieodpłatne salę na przeprowadzenie szkoleń z zakresu premii na
rozpoczęcie działalności gospodarczej ( najwyżej premiowana była branża turystyczna)– przez
pracowników biura LGD „Kraina Nafty”. Umieszczanie ogłoszeń o szkoleniach zamieszczone
zostało na stronie internetowej www.dukla.pl i w Dukli.pl. Efektem tych działań było
otworzenia działalności gospodarczej przez 3 osoby ( gastronomia, salon kosmetyczny, usługi
geodezyjne).
Działanie nr 2.2.3 Unowocześnienie form promocji turystycznej
W ramach promocji ścieżki „Olchowiec” – stworzono mobilny przewodnik
z wykorzystaniem nowoczesnej technologii opartej na działaniu w terenie nowoczesnych
nadajników radiowych (Bluetooth) tzw. „beaconów” umożliwiającego turystom
niezorganizowanym (rodziny, grupy przyjaciół, uczniowie) odkrywanie atrakcyjnych miejsc
i edukację przyrodniczo-historyczną i kulturowa w terenie. Przed wyjściem w teren należy
pobrać aplikację ze strony internetowej, w IT w Dukli, QR cody znajdujących się na tablicach
informacyjnych.
Cenną promocją gminy był program telewizyjny transmitowany na żywo „Wiosna
w Regionach”, w maju 2018 roku, oraz działalność związana z funkcjonowaniem strony
internetowej i facebooka: http://it.dukla.pl/, www.facebook.com/dukla.it.
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Promocja gminy nastąpiła również poprzez wsparcie uczestników Projektu Polskie
Himalaje 2018 (wyjazd w Himalaje, Katmandu) – udział dwóch osób z gminy – flaga Polski,
herb gminy na okryciach zewnętrznych oraz dwukrotną audycję w Radio Biwak, w której
uczestniczyły organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Dukla.
Cel operacyjny nr 2.4 Aktywizacja osób bezrobotnych
Działanie nr 2.4.1 Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości osób bezrobotnych
Mając na uwadze wspieranie osób bezrobotnych, Gmina Dukla przystąpiła do projektu
"Gminny Żłobek w Dukli", którego zasadniczym celem jest umożliwienie rodzicom powrót na
rynek pracy. Wniosek o dofinansowanie został złożony w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 7.4 Rozwój opieki
żłobkowej w regionie, Priorytetu VII Regionalny rynek pracy. Po przeprowadzonych
negocjacjach wniosek został pozytywnie oceniony i rekomendowany do dofinansowania.
Cel główny projektu to zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zatrudnienia
wśród co najmniej 19 (17K,2M) osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez
udostępnienie 25 nowych miejsc opieki w Gminnym Żłobku w Dukli w okresie od 1.02.2019
roku do 31.01.2021 roku.
Poprzez utworzenie 25 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 zostało udzielone wsparcie
rodzicom (uczestnikom projektu) z terenu Gminy Dukla napotykającym na liczne bariery
w łączeniu życia zawodowego z rodzinnym. Projekt przewiduje zwiększenie dostępności usług
opieki nad dziećmi dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, dla których obowiązek opieki
stanowi barierę w dostępie do rynku pracy.
Realizacja projektu pozwoli na wypracowanie konkretnych rozwiązań ułatwiających
osiągnięcie równowagi między obszarami wiejskimi i miejskimi w zakresie form sprawowania
opieki nad dziećmi do lat 3, co przyczyni się do realizacji celu szczegółowego RPO WP 20142020 i stworzy odpowiednie warunki rozwoju zawodowego korzystnego dla rodziców, jak
i przedsiębiorców oraz całego lokalnego społeczeństwa.
Grupę docelową stanowi 25 osób (22K, 3M), zamieszkujących na terenie Gminy Dukla,
które chcą powrócić/wejść na rynek pracy po przerwie związanej z pełnieniem funkcji
opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (urodzeniem lub wychowaniem dziecka), czyli o statusie na
rynku pracy:
a) 10 osoby (7K, 3M) bezrobotne lub bierne zawodowo, w tym co najmniej 7 osób
bezrobotnych (5K,2M) - KRYTERIUM PREMIUJĄCE NR 2, pozostające poza
rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, które przerwały
karierę zawodową ze względu na urodzenie/wychowywanie dziecka,
b) 15 osób (15K) opiekujących się dzieckiem do lat 3, którym w okresie opieki nad
dzieckiem kończy się umowa o pracę; osoby zatrudnione na czas określony, pracujące
będące w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim lub
wychowawczym w rozumieniu ustawy dnia 26 czerwca 1974 r - Kodeks pracy (Dz. U.
z 2014 r. poz.1662 z późn. zm.);
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Na terenie gminy dotychczas nie funkcjonował żaden żłobek, a dostęp do placówek
działających w pow. krośnieńskim na zasadach komercyjnych stanowił barierę finansową dla
rodziców.

Cel strategiczny nr 3 – WYSOKI POZIOM ŻYCIA MIESZKAŃCÓW
Cel operacyjny nr 3.1 Rozwój potencjału intelektualnego mieszkańców
Działanie nr 3.1.1 Rozbudowa i doposażenie infrastruktury przedszkolnej i szkolnej
W 2017 roku została wykonana dokumentacja projektowa dotycząca przebudowy,
rozbudowy i zmiany przeznaczenia istniejącego budynku magazynowego na dz. nr 233/1
w Dukli przy ul. Trakt Węgierski na żłobek.
Od 5.04.2018 roku do 30.10.2018 roku były prowadzone roboty budowlane
polegające na przebudowie i rozbudowie budynku na żłobek.
Charakterystyka budynku:
- pow. użytkowa - 297,90 m2
- pow. całkowita - 297,90 m2
- pow. zabudowy - 345,80 m2
- kubatura
- 1589,00 m3
Pozwolenie na użytkowanie uzyskano 10.01.2019 roku.
Całkowita wartość zadania wyniosła 1.092.407,52 zł., w tym wartość projektu
w ramach programu MALUCH+ 2018: 992 522,76 zł., z tego ze środków Wojewody
Podkarpackiego kwota: 774 667,01 zł.
W 2018 roku Gmina Dukla kontynuowała projekt pn. „Utworzenie nowych miejsc
wychowania przedszkolnego w Przedszkolu gminnym w Dukli” realizowany w ramach
Działania: 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej, Osi priorytetowej: IX Jakość edukacji
i kompetencji w regionie, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020.
W ramach zadania wykonano:
1) dostawę „Magicznych dywanów” 4 szt.,
2) dostawę monitora interaktywnego w technologii LED 55” w liczbie 2 szt.,
3) dostawę i montaż placu zabaw przy nowym budynku przedszkola . Plac zabaw składa
się z elementów:
a) zestaw statek duży – 1 szt.,
b) zestaw sprawnościowy – 1 szt.,
c) huśtawka wahadłowa podwójna – 1 szt.,
d) huśtawka wagowa – 1 szt.,
e) urządzenia na sprężynie – 2 szt.,
f) sklepik – 1 sz.,
g) ławka – 2 szt.,
23

h) kosz na śmieci – 2 szt.
Wartość zadania wyniosła 96 377,20 zł.
Od stycznia do lipca 2018 r. realizowano zajęcia dodatkowe, finansowane ze środków
projektu, zakupiono również za kwotę 14.696,00 zł wyposażenie i materiały niezbędne do
realizacji niżej wymienionych zajęć:
Liczba dzieci na poszczególne zajęcia
Przedszkole Gminne, Trakt Węgierski 38A
IV - Mały
odkrywca I - Gimnastyka II - Zajęcia III - Szachy
Zajęcia
Gr
korekcyjnoteatralnoi gry
fizycznokompensacyjna
taneczne
planszowe
chemicznoprzyrodnicze
7
15
11
16
Zajączki
I
9
13
9
24
Tygryski II
7
10
23
7
Kotki
III
9
11
14
9
Biedronki IV
6
19
7
4
Żabki
V
Razem:
38
68
64
60
Przedszkole Gminne, Kościuszki 11
11
19
15
5
Jeżyki
VI
13
12
4
15
Smerfy VII
8
10
19
16
Słoneczka VIII
17
20
13
10
Motylki
IX
17
18
12
15
Misie
X
Razem:
66
79
63
61
Liczba grup
8
8
8
8
Liczba godzin
16 godz/mc
16 godz/mc 16 godz/mc
16 godz/mc

W 2018 roku został opracowany i złożony wniosek pn. „Poprawa stanu infrastruktury
sportowej poprzez budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Równem” w ramach
programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej na kwotę
2 900 000,00 zł z możliwością dofinansowania w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych.
Działanie nr 3.1.2 Rozwój atrakcyjnej oferty zajęć pozalekcyjnych
W 2018 roku Gmina Dukla kontynuowała w czterech szkołach podstawowych:
Jasionka, Równe, Tylawa, Łęki Dukielskie projekt pt. „Nowa jakość kształcenia w gminie
Dukla” realizowany w ramach Działania: 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, Osi
priorytetowej: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
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Zrealizowano zadania w ramach projektu:
Zadanie 1. Program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów i uczennic w obszarze
matematyki, przyrody i języka angielskiego:
1) W okresie I-II.2018 przeprowadzono następujące zajęcia dla uczniów:
a) zaj. wyrównawcze z matematyki: 60godz.
b) zaj. wyrównawcze z j. angielskiego: 87 godz.
c) zaj. wyrównawcze z przyrody: 53 godz.
2) W okresie III-IV.2018 przeprowadzono następujące zajęcia dla uczniów
zrekrutowanych:
a) zaj. wyrównawcze z matematyki: 67 godz.
b) zaj. wyrównawcze z j. angielskiego: 46 godz.
c) zaj. wyrównawcze z przyrody: 35 godz.
3) W okresie V-VI.2018 przeprowadzono następujące zajęcia dla uczniów
zrekrutowanych:
a) zaj. wyrównawcze z matematyki: 15 godz.
b) zaj. wyrównawcze z j. angielskiego: 25 godz.
c) zaj. wyrównawcze z przyrody: 30 godz.
Zadanie 2. Program rozwijania kompetencji uczniów i uczennic w obszarze matematyki
i języka angielskiego
1) W okresie I-II.2018 przeprowadzono następujące zajęcia dla uczniów:
a) zaj. rozwijające z matematyki: 60 godz.
b) zaj. rozwijające z j. angielskiego: 47 godz.
2) W okresie III-IV.2018 przeprowadzono następujące zajęcia dla uczniów
zrekrutowanych:
a) zaj. rozwijające z matematyki: 55 godz.
b) zaj. rozwijające z j. angielskiego: 34 godz.
3) W okresie V-VI.2018 przeprowadzono następujące zajęcia dla uczniów
zrekrutowanych:
a) zaj. rozwijające z matematyki: 10 godz.
b) zaj. rozwijające z j. angielskiego: 17 godz.
c) w dniu 07.05.2018 zorganizowano jednodniowy wyjazd do Ogrodu Doświadczeń
im. St. Lema w Krakowie (grupa SP Jasionka-6 uczniów+1op.; SP Łęki Dukielskie
– 8uczniów+1op.; SP Równe – 5 uczniów+1op.; SP Tylawa – 6 uczniów+1op.).
W ramach wyjazdu dzieci uczestniczyły w warsztatach „W poszukiwaniu
zaginionej szkatułki” i zwiedzaniu Ogrodu doświadczeń.
d) w dniu 08.05.2018 także zorganizowano jednodniowy wyjazdu do Ogrodu
Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie kolejnych grup w tym: grup SP Jasionka6uczniów+1op.; SP Łęki Dukielskie – 8uczniów+1op.; SP Równe – 6
uczniów+1op.; SP Tylawa – 5 uczniów+1op.)
Zorganizowane wyjazdy służyły pogłębieniu wiedzy zdobytej na zajęciach
dodatkowych.
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Zadanie 3. Program wspierania szkół w zakresie zwiększenia udziału zajęć realizowanych
metodą eksperymentu w procesie kształcenia
1) W okresie I-II.2018 prowadzono dla uczniów zajęcia rozwijające z przyrody: 32 godz.
2) W okresie III-IV.2018 przeprowadzono zajęcia dla uczniów zrekrutowanych
rozwijające z przyrody: 33 godz.
3) W okresie V-VI. 2018 przeprowadzono zajęcia, dla uczniów zrekrutowanych,
rozwijające z przyrody: 36 godz.
Na zajęciach wykorzystywano sprzęt zakupione w ramach projektu.
4) W dniach 21-22.05.2018 zorganizowano 2–dniowy wyjazd edukacyjny do Bukowiny,
gdzie uczniowie realizowali wyjazdowe zajęcia odwiedzając, m.in. stację
meteorologiczną, termy, wybrane górskie jezioro (grupa SP Jasionka- 6uczniów+1op.;
SP Łęki Dukielskie– 5 uczniów+1op.; SP Równe – 5 uczniów+1op.; SP Tylawa – 6
uczniów+1op.).
Zadanie 4. Program wspierania szkół w zakresie rozwoju kompetencji uczniów i uczennic w
zakresie programowania
1) W okresie I-II.2018 przeprowadzono dla uczniów zajęcia rozwijające z przyrody: 32
godz. Na zajęciach wykorzystywano sprzęt zakupione w ramach projektu.
2) W dniach 07.02.2018 i 08.02.2018 przeprowadzono szkolenie z zakresu programowania
dla 5 nauczycieli (3K,2M). Łącznie przeprowadzono 12 godzin.
3) W okresie III-IV.2018 przeprowadzono zajęcia z programowania dla uczniów. Łącznie
przeprowadzono 63 godzin.
4) W okresie V-VI.2018 przeprowadzono zajęcia z programowania dla uczniów. Łącznie
przeprowadzono 7 godzin.
5) W dniach 14-18.05.2018 zorganizowano obóz programistyczny w Bukowinie
Tatrzańskiej (grupa SP Jasionka- 6uczniów+1op.; SP Łęki Dukielskie – 6
uczniów+1op.; SP Równe – 6 uczniów+1op.; SP Tylawa – 6 uczniów+1op.).
Zadanie 5. Program wspierania szkół w zakresie podnoszenia kompetencji informatycznych
nauczycieli i uczniów oraz zwiększania udziału TIK w procesie kształcenia
1) W okresie III-IV.2018 zostały zrealizowane warsztaty dla wszystkich uczniów
i uczennic w zakresie bezpieczeństwa w sieci. W warsztatach uczestniczyło SP Łęki
Dukielskie 62K, 49M; SP Równe 58K, 45M; SP Jasionka 56K, 35M; SP Tylawa
34K,34M . Przeprowadzono po 4 godziny dla każdej grupy. Łącznie 164 godziny.
Zadanie 6. Program wspierania szkół w zakresie podnoszenia kompetencji społeczno –
emocjonalnych uczniów
1) W dniu 13.06.2018 zorganizowano 1–dniowy wyjazd edukacyjny do Trzcinicy/
Karpacka Troja dla grupy z SP Jasionki (38 osób +4op.) oraz dla grupy z SP Łęki
Dukielskie (43 ucznia + 6 op.).
2) W dniu 19.06.2018 przeprowadzono 1-dniowy wyjazd edukacyjny do Karpackiej Troi
dla grupy z SP Równe (30 uczniów+3 op.) oraz dla grupy z SP Tylawa (28
uczniów+3op.).
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Zadanie 7. Program wspierania szkół w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
1) W okresie I-II.2018 rozpoczęto realizacje indywidualnego wsparcia dla uczniów
zdolnych:
a) SP Tylawa: - na zięciach indywidualnego wsparcia z matematyki uczestniczyło 2
osoby(2M). Łącznie przeprowadzono 11 godz. - na zajęciach indywidualnego
wsparcia z języka angielskiego uczestniczyło 2 osoby (2M). Łącznie
przeprowadzono 9 godz.
b) SP Równe: - na zajęciach indywidualnego wsparcia z języka angielskiego
uczestniczyło 2 osoby (1K,1M). Łącznie przeprowadzono 10 godz. - na zajęciach
indywidualnego wsparcia z informatyki uczestniczyło 2 osoby (2M). Łącznie
przeprowadzono 9 godz. - na zajęciach indywidualnego wsparcia z przyrody
uczestniczyło 3 osoby (2K,1M). Łącznie przeprowadzono 15 godz.
c) SP Jasionka: - na zajęciach indywidualnego wsparcia z języka angielskiego
uczestniczyło 2 osoby (1K,1M). Łącznie przeprowadzono 4 godz. - na zajęciach
indywidualnego wsparcia z informatyki uczestniczyło 2 osoby (2K). Łącznie
przeprowadzono 28 godz. - na zajęciach indywidualnego wsparcia z przyrody
uczestniczyło 2 osoby (1K,1M). Łącznie przeprowadzono 12 godz. - na zięciach
indywidualnego wsparcia z matematyki uczestniczyło 2 osoby(2K). Łącznie
przeprowadzono 4 godz.
d) SP Łęki Dukielskie: - na zajęciach indywidualnego wsparcia z informatyki
uczestniczyło 4 osoby (4M). Łącznie przeprowadzono 32 godz. - na zajęciach
indywidualnego wsparcia z przyrody uczestniczyło 4 osoby (4K). Łącznie
przeprowadzono 24 godz.
2) W danym okresie I-II.2018 rozpoczęto realizacje indywidualnego wsparcia dla uczniów
mających trudności w nauce :
a) SP Tylawa: - Na zięciach indywidualnego wsparcia z matematyki uczestniczyło 2
osoby(2K). Łącznie przeprowadzono 11 godz. - na zajęciach indywidualnego
wsparcia z języka angielskiego uczestniczyło 2 osoby (1K,1M). Łącznie
przeprowadzono 8 godz.
b) SP Równe: - na zajęciach indywidualnego wsparcia z języka angielskiego
uczestniczyło 3 osoby (2K,1M). Łącznie przeprowadzono 14 godz. - na zajęciach
indywidualnego wsparcia z matematyki uczestniczyło 3 osoby (2K,1M). Łącznie
przeprowadzono 14 godz. - na zajęciach indywidualnego wsparcia z przyrody
uczestniczyło 2 osoby (2K). Łącznie przeprowadzono 10 godz.
c) SP Jasionka: - na zajęciach indywidualnego wsparcia z języka angielskiego
uczestniczyło 3 osoby (2K,1M). Łącznie przeprowadzono 13 godz.-na zięciach
indywidualnego wsparcia z matematyki uczestniczyło 3 osoby(1K,2M). Łącznie
przeprowadzono 11 godz.
d) SP Łęki Dukielskie: - na zajęciach indywidualnego wsparcia z przyrody
uczestniczyło 2 osoby (2K). Łącznie przeprowadzono 15 godz. - na zajęciach
indywidualnego wsparcia z języka angielskiego uczestniczyło 3 osoby (1K,2M).
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Łącznie przeprowadzono 15 godz. - Na zięciach indywidualnego wsparcia
z matematyki uczestniczyło 3 osoby(2K,1M). Łącznie przeprowadzono 8 godz.
Przez nauczycieli prowadzących indywidualne wsparcie były przygotowane
indywidualne plany działania dla uczniów zdolnych oraz mających trudności w nauce.
3) W okresie III-IV.2018 były kontynuowane zajęcia indywidualnego wsparcia dla
uczniów zdolnych:
a) z matematyki łącznie przeprowadzono 15 godz.;
b) z przyrody łącznie przeprowadzono 76 godz.;
c) z języka angielskiego łącznie przeprowadzono 4 godz.;
d) z informatyki łącznie przeprowadzono 51 godz.
4) W okresie III-IV.2018 były kontynuowane zajęcia indywidualnego wsparcia dla
uczniów mających trudności w nauce:
a) z matematyki łącznie przeprowadzono 87 godz.;
b) z języka angielskiego łącznie przeprowadzono 74 godz.,
c) z przyrody łącznie przeprowadzono 26 godz.
5) W okresie V-VI..2018 kontynuowano zajęcia indywidualnego wsparcia dla uczniów
zdolnych:
a) z matematyki łącznie przeprowadzono 10 godz.;
b) z przyrody łącznie przeprowadzono 11 godz.;
c) z języka angielskiego łącznie przeprowadzono 18 godz.;
d) z informatyki łącznie przeprowadzono 2 godz.
6) W okresie V-VI.2018 były kontynuowane zajęcia indywidualnego wsparcia dla
uczniów mających trudności w nauce:
a) z matematyki łącznie przeprowadzono 14 godz.;
b) z języka angielskiego łącznie przeprowadzono 21 godz.,
c) z przyrody łącznie przeprowadzono 5 godz.
Ponadto, w poszczególnych szkołach prowadzone były:
Szkoła Podstawowa w Łękach Dukielskich:
1. zajęcia czytelniczo – plastyczne,
2. zajęcia taneczne „Baletki”,
3. zajęcia chóru szkolnego „ MUSICA”,
4. zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu gimnazjalnego z: matematyki,
j. polskiego, j.angielskiego, historii i wos-u , chemii oraz biologii,
5.zajęcia rozwijające przygotowujące do udziału w konkursach ogólnopolskich : historycznych,
humanistycznych, matematycznych i językowych,
6.zajęcia rozwijające umiejętności sportowe w zakresie : piłki nożnej, piłki siatkowej,
badmintona oraz tenisa stołowego.
Szkoła Podstawowa w Dukli:
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1. zajęcia wyrównawcze i rozwijające oraz indywidualne przedmiotowe, logopedyczne
i pedagogiczne,
2. warsztaty dla uczniów z zakresu „Bezpieczeństwa w sieci.”,
3. zajęcia specjalistyczne,
4. pomoc psychologiczno- pedagogiczna, z której skorzystało 55 uczniów,
5. szkolne Koło Sportowe,
6. koła językowe,
7. zajęcia plastyczne i techniczne,
8. szkolne Koło Caritas.
Szkoła Podstawowa w Wietrznie:
1. zajęcia plastyczne,
2.zajęcia muzyczne,
3.zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty,
4. zajęcia sportowe,
Szkoła Podstawowa w Tylawie:
1. zajęcia finansowane przez Ministerstwo Sportu,
2. zajęcia sportowe w ramach SKS,
3. Zajęcia finansowane z budżetu szkoły,
4. Zajęcia rozwijające „Kółko teatralne”
Szkoła Podstawowa w Jasionce:
1.zajęcia wokalne,
2. zajęcia wyrównawcze dla uczniów I-III,
3.zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty z przedmiotów
egzaminacyjnych: j. polski, matematyka, j. angielski, chemii, j. niemieckiego,
4. kółko artystyczne,
5. kółko turystyczno – krajoznawcze,
6. zajęcia sportowe,
7. zajęcia teatralne.
Szkoła Podstawowa w Równem:
1. zajęcia finansowane z budżetu szkoły,
2. zajęcia rozwijające „Kółko czytelniczo-medialne” ,
3. zajęcia rozwijające z programowania w klasach edukacji wczesnoszkolnej ,
4. zajęcia rozwijające „Koło wokalno- instrumentalne”.
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Szkoła Podstawowa w Iwli:
1. kółko szachowe,
2. kółko z języka angielskiego,
3. zajęcia sportowe,
4. zajęcia czytelniczo-artystyczne,
5. zajęcia matematyczne i matematyczno-przyrodnicze,
6. szereg zajęć wynikających z pomocy psychologiczno-pedagogicznej np.: logopedyczne,
rewalidacyjne, zespoły wyrównawcze.
Szkoła Podstawowa w Głojscach:
1. zajęcia pozalekcyjne z programowania dla uczniów z klas I i III – realizacja projektu
„Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”- działanie 3.2 „Razem odkryjmy
świat programowania”,
2. zajęcia rękodzielnicze - plastyczno – techniczne,
3. wyjazd na basen połączony z nauką pływania,
4. warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej
5. warsztaty plastyczne w Centrum Dziedzictwa Szkła ramach projektu „ Nie bój się powiedzieć
–NIE” dofinansowanego z budżetu Województwa Podkarpackiego –Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej w Rzeszowie.
Zespół Szkół Nr 2 w Dukli:
1.zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu gimnazjalnego z matematyki, j. polskiego,
historii i wos-u , chemii oraz biologii,
2. zajęcia rozwijające przygotowujące do udziału w konkursach: fizycznym, matematycznym,
przyrodniczych i językowych,
3. zajęcia rozwijające umiejętności sportowe,
4. pomoc psychologiczno- pedagogiczna, w tym zajęcia wyrównawcze.
Działanie nr 3.1.3 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników sfery budżetowej
W 2018 roku szkoły działające na terenie Gminy Dukla, uczestniczyły w następujących
formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych:
Szkoła Podstawowa w Łękach Dukielskich:
1.szkolenie RODO w praktyce
2.ocenianie kształtujące
3.kompetencje kluczowe
4.pierwsza pomoc
5.przygotowanie i drukowanie arkuszy ocen i świadectw UONET+
6.praca wychowawcza nauczyciela – sposoby na jej skuteczność.
7.wychowanie i profilaktyka w szkole i w placówce
30

8.zakres wykorzystania technologii ITC w kształceniu z matematyki, przyrody, języków
obcych oraz przedmiotów artystycznych.
9.warsztaty z programowania: „Zacznij od Scratch’a”.
10.studia podyplomowe zakresu edukacji dla bezpieczeństwa ( w trakcie)
11.studia podyplomowe z zakresu wychowania do życia w rodzinie ( w trakcie)
12.studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego ( w trakcie)

Szkoła Podstawowa w Dukli:
1.studia podyplomowe w zakresie spektrum autyzmu,
2.szkolenia prowadzone przez trenerów obejmujące następujące tematy:
•
szkolenie z zakresu programowania,
•
szkolenie z zakresu podnoszenie kompetencji społeczno – emocjonalnych,
•
szkolenie z zakresu indywidualizacji pracy z uczniem zdolnym oraz uczniem
z trudnościami w nauce w obszarze matematyki, informatyki, przyrody i języków obcych,
•
szkolenie z zakresu zmian w prawie oświatowym.
W 2018 roku zakupiono również licencję na programy wykorzystywane przez
nauczycieli w celu podniesienia swoich kompetencji zawodowych.
Szkoła Podstawowa w Wietrznie:
1.szkolenie pn. „Jak stosować RODO w szkole”,
2. RODO w praktyce,
3.pierwsza pomoc,
4.obsługa dziennika elektronicznego UONET+ i programu MOL,
5. warsztaty z programowania: „Zacznij od Scratch’a”,
6.sposoby na trudne zachowania uczniów,
7.zmiany w karcie nauczyciela,
8.szkolenie odnośnie zmian w Egzaminie Ósmoklasisty,
9.szkolenie BHP,
10.szkolenie na egzaminatora,
11.praca z dzieckiem autystycznym w edukacji szkolnej i przedszkolnej,
12.studia podyplomowe - Diagnoza i Terapia Pedagogiczna ( w trakcie),
13.studia podyplomowe - wiedza o społeczeństwie ( w trakcie),
14.studia podyplomowe - doradztwo zawodowe ( w trakcie).
Szkoła Podstawowa w Tylawie:
1.studia podyplomowe „Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja
z niepełnosprawnością intelektualną”,
2. studia podyplomowe „Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa” (w trakcie).

osób

Szkoła Podstawowa w Jasionce:
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1.szkolenie z zakresu „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”,
2. szkolenie grupowe w ramach Projektu „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia
dla nauczycieli i uczniów z podregionu krośnieńskiego”,
3. warsztaty „W krainie matematyki – metody, gry i zabawy motywujące uczniów do nauki”,
4. szkolenie - Metoda projektu a podstawa programowa,
5. szkolenie - Kompetencje kluczowe,
6. kurs - Język angielski,
7. e – konferencje,
8. szkolenie pn. „Pracownia robotyki w Twojej szkole”,
9. jak wzmocnić koncentrację uczniów?,
10. jak się uczyć, żeby się nauczyć?,
11. szkolenie - Nowe standardy wykorzystywania technologii w edukacji,
12. szkolenie - Egzamin ósmoklasisty,
13. szkolenie dla liderów projektu „BohaterON” – IPN,
14. szkolenie dla logopedów i pedagogów - „Wielospecjalistyczna ocena poziomu
funkcjonowania ucznia”,
15. szkolenie „Dziecko przewlekle chore w szkole promującej zdrowie”,
16. konferencja Wojewódzka - podsumowanie projektu „Falochron dla Szkół”,
17. konferencja „Substancje psychoaktywne”,
18. szkolenie - nowe przepisy oświatowe,
19. szkolenie z zakresu doradztwa zawodowego, BHP, RODO,
20. szkolenie z zakresu pierwszej pomocy,
21. szkolenie w Rzeszowie IPN dla nauczycieli historii ”Pokolenie niepokornych, polski czyn
niepodległościowy 1908-1918,
22. jak rozwijać myślenie matematyczne,
23. studia podyplomowe oligofrenopedagogika, wychowania do życia w rodzinie, biologii.
Szkoła Podstawowa w Równem:
1. studia podyplomowe „Wychowanie do życia w rodzinie” (I 2019),
2. studia podyplomowe „Logopedia” (I 2020).
Szkoła Podstawowa w Iwli:
1. dopłaty do czesnego pracownikom podnoszącym swoje kwalifikacje zawodowe (3 osoby).
2. szkolenia Rady Pedagogicznej zgodnie z planem i potrzebami (np. ochrona danych
osobowych, pierwsza pomoc).
3. zakup książek, pomocy dla nauczycieli.
Szkoła Podstawowa w Głojscach:
1.dofinansowywanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli: uzyskanie przez nauczycieli
kwalifikacji do nauczania historii, wiedzy o społeczeństwie, geografii, doradztwa zawodowego.
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2. finansowanie szkoleń Rady Pedagogicznej oraz przedmiotowo- metodycznych dla
nauczycieli.
3. szkolenia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w obszarze kompetencji cyfrowych,
medialnych i programowania – realizacja projektu 3.2 „Razem odkryjmy świat
programowania”
4. finansowanie szkoleń oraz dostępu do portali oświatowych- dokształcanie dla dyrektora
w zakresie prawa oświatowego.
Cel operacyjny nr 3.2 Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej
Działanie nr 3.2.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Zadania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego Gmina Dukla realizowała
zarówno samodzielnie jak i we współpracy ze stowarzyszeniami, które podejmują się
przedsięwzięć mających na celu propagowanie i zachowanie dla przyszłych pokoleń dorobku
kulturowego lokalnego środowiska.










W 2018 roku wsparciem finansowym przez Gminę Dukla zostały objęte:
Dożynki mające na celu zachowanie dla pokoleń tradycji świętowania zakończenia
żniw na polskiej wsi,
Spotkanie folklorystyczne „Zachować dla przyszłych pokoleń” propagujące kulturę
ludową,
Łęckie Sobótki propagujące zwyczaje czerwcowej nocy sobótkowej,
Warsztaty rękodzielnicze,
Uroczystości 50-lecia działalności Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej,
Kermesz w Olchowcu prezentujący kulturę i tradycje Łemków,
Dni Kultury Żydowskiej,
Konferencja naukowa z okazji 250 rocznicy zawiązania Konfederacji Barskiej.

Gmina Dukla wspierała na podstawie uchwały nr IX/63/95 Rady Miejskiej w Dukli
z dnia 14 czerwca 1995 roku działalność Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej,
którego rolą jest ochrona i upowszechnianie kultury Łemków.
Gmina Dukla w roku 2018 realizowała również swoje zadania opisane w Gminnym
Programie Opieki Nad Zabytkami poprzez wykonanie prac konserwatorskich na obiektach
stanowiących jej własność oraz udzielenie wsparcia finansowego oraz dotacji celowych dla
właścicieli obiektów - główne Parafii Rzymskokatolickich w zakresie prac remontowych
i konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Wykaz przekazanych dotacji w 2018 roku z budżetu Gminy Dukla na prace
remontowo- konserwatorskie obiektów zabytkowych :
1) 20 000,00 zł – dla Parafii Rzymskokatolickiej Św. Michała Archanioła w Wietrznie
z przeznaczeniem na dokończenie konserwacji Ołtarza Głównego z gotyckim cudownym
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Obrazem Matki Bożej Królowej Aniołów z Dzieciątkiem Jezus w kościele parafialnym w
Wietrznie.
2) 30 000,00 zł – dla Parafii Rzymskokatolickiej Trzciana –Zawadka Rymanowska
z przeznaczeniem na konserwację polichromii sklepienia i ściennej przednawia w cerkwi
greckokatolickiej, pełniącej funkcję kościoła parafialnego pw. Chrystusa Króla w Trzcianie.
3) 13 127,18 zł – dla P. Tadeusza Kiełbasińskiego, z przeznaczeniem na wymianę poszycia
dachowego ( kiczek) wraz z okapem i kalenicą , wymianę łat i deski okapowej , wymianę
jednej zniszczonej krokwi oraz odeskowania i blachy kalenicy południowej połaci dachu
zabytkowej chyży łemkowskiej w Olchowcu.
Ogółem dotacja na ochronę zabytków w 2018 roku wyniosła: 63 127,18 zł.
Od sześciu lat trwają na cmentarzu komunalnym w Dukli prace remontowokonserwatorskie zabytkowych nagrobków. Kilkanaście nagrobków kamiennych, opuszczonych
i bez opieki pochodzących z XIX i przełomu XIX/XX w. z uwagi na walory artystyczne
i religijne takie jak: figury Matki Bożej , metalowe i kamienne krzyże oraz pomniki, zostało
wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną konserwatorską.
W 2018 roku Gmina Dukla wykonała pełną konserwację i restaurację 4 kolejnych
nagrobków: Rodziny Dyszkiewiczów , Rodziny Szymańskich , Nagrobek Hrabiny Aurory
Starzeńskiej i Nieznanego Zmarłego (Nr 6-28 ). Na wyżej wymienione prace gmina otrzymała
dofinansowanie od Wojewódzkiego Podkarpackiego Konserwatora Zabytków w wysokości
w wysokości 15 000,00 zł .
Gmina Dukla podjęła również prace na rzecz ochrony zabytków, dziedzictwa
kulturowego i rewitalizacji Dukli. Wzięła udział w konkursie organizowanym przez LGD
Kraina Nafty i otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Przystosowanie ruin
komory celnej w Dukli do udostepnienia zwiedzającym”. Planowane zadanie dotyczy prac
związanych z ogólnodostępną i niekomercyjną infrastrukturą turystyczną. Zadanie jest
dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to 267 705,85 zł.
W ramach projektu zostało przyznane dofinansowanie w kwocie 170 341,00 zł, co stanowi
63,63 % wydatków kwalifikowanych projektu.
Gmina Dukla zorganizowała koncert w ramach realizowanego projektu pt. „Koncert
kameralny muzyki poważnej w Dukli „Muzyka łączy narody” w 100% dofinansowanego przez
LGD „Kraina Nafty” w ramach Małych Grantów. Koncert odbył się w pałacu – Muzeum
Historycznym – Pałac w Dukli, w obiekcie w którym były grane koncerty i sztuki teatralne już
w XVIII wieku. Podczas koncertu zaprezentowane zostały utwory klasyków muzyki poważnej,
w tym utwory Fryderyka Chopina i Henryka Wieniawskiego. Wystąpił zespół z Francji i Dukli.
Serwowany poczęstunek dla uczestników koncertu – jadło regionalne i lokalne (dziedzictwo
gastronomiczne, kulturowe).
Złożono wspólny wniosek pn. „Duch Narodów” z partnerem ukraińskim – Berezne
Wielkie do programy PL- BY- UA. W projekcie zaplanowano przygotowanie materiałów
promujących dziedzictwo kulturowe gminy i renowację, starego, pochodzącego z końca XIX
w. nagrobka Teofila Gorczyńskiego znajdującego się na cmentarzu komunalnym w Dukli.
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Działanie nr 3.2.2 Rozwój oferty gminnych instytucji kultury
Ośrodek Kultury w Dukli działalność kulturalno-oświatową prowadzi w
Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej przy ul. Trakt Węgierski 38a i sali
widowiskowo – kinowej przy ul. Kościuszki 4.
Zadania statutowe realizowane były na podstawie przyjętego przez Radę Miejską
budżetu oraz rocznego planu imprez. Starając się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom
lokalnych odbiorów, koncentrowano się na upowszechnianiu szeroko pojętej kultury
przygotowując ofertę dla wszystkich grup wiekowych: dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.
Najbardziej eksponowane kierunki to muzyka, taniec, plastyka, rękodzieło artystyczne, folklor,
rozrywka i wypełnianie czasu wolnego.
W celu wyrównywania szans i umożliwiania równego dostępu do kultury
zorganizowane były zajęcia rozwijające zdolności i talenty ich uczestników. W zakresie muzyki
było to ognisko muzyczne i szkółka skrzypcowa. W dziedzinie tańca to szkółka baletowa
( cztery grupy wiekowe tj. ok 90 dzieci ). W obszarach wiejskich odbywały się zajęcia wokalne
i instrumentalne ( Nowa Wieś, Mszana i Barwinek). Mając na uwadze promowanie specyfiki
regionu i jego ochronę, w 2018 roku wzbogacono ofertę artystyczną z zakresu edukacji
kulturalnej o zajęcia dla dzieci z tańca ludowego, w ramach własnego projektu pn. „Folklor
spuścizną naszych przodków - kształcenie poczucia tożsamości kulturowej i patriotyzmu
poprzez naukę tańców narodowych i regionalnych”. Edukacja plastyczna realizowana poprzez
zajęcia w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej, w ostatnim roku wzbogacona
o nowe techniki rysunku i malarstwa oraz wykorzystania surowców wtórnych.
Dużą rolę w zdobywaniu doświadczeń artystycznych i obyciem scenicznym mają
organizowane przez OK konkursy, przeglądy i festiwale. W ubiegłym roku odbyły się: XXIII
Gminny Przegląd Piosenki Znanej i Lubianej, V Powiatowy Przegląd Piosenki Znanej
i Lubianej, XXVI Gminny Przegląd Piosenki Religijnej, XIX Międzynarodowy Przegląd
Chórów Kościelnych i Cerkiewnych, XI Powiatowy Przegląd Piosenki Obcojęzycznej, XI
Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek, V Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek, I Wielkie
Gminne Dyktando „Złotosłów”, VII Gminny Konkurs Poezji Obcojęzycznej, Konkurs
Świąteczny na Najpiękniejszą Pisankę, kraszankę i malowankę, Stroik i Palmę Wielkanocną,
Konkurs Plastyczny o Tematyce Religijnej „Wieża Babel”, Konkurs Recytatorski Poezji
i Prozy o tematyce Religijnej, Eliminacje Gminne do Powiatowego Konkursu Polskiej Pieśni
Patriotycznej, XIV Gminny Konkurs Wiersza i Prozy, XII Konkurs na Najpiękniejszą Szopkę
i Stroik Świąteczny. Razem zorganizowanych zostało 16 konkursów, w którym wzięło
udział 640 osób.
W prowadzonej galerii odbyło się szereg wystaw artystów z kraju i zagranicy:
Malarstwa Nieformalnej Grupy Plastycznej „Plaja”, Malarstwa Ikonowego AndrejaUrama –
Murina ze Słowacji, Malarstwa artystów z Kolumbii , Malarstwa „Kolor Aksamitu”, Wystawa
„Eko w tradycji i tworzeniu”, Wystawa pokonkursowa „ Na Najpiękniejszą Pisankę…”.
Odbyło się ponadto 6 wernisaży poprzedzających kolejne wystawy. Na deskach sceny
wykonano wiele nowych przedsięwzięć o charakterze teatralnym, np. „Dawno temu w N.” czy
„Róża Polska”, projekcje i premiery filmowe np.: „ Jako w niebie tak i w Komańczy”.
Zorganizowane zostały warsztaty: śpiewania kolęd, wspólnego malowania jaj, Eko-Animare,
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teatralne i fotograficzne dla dzieci. Nowe propozycje warsztatowe to: Eko-w tradycji
i twórczości, lalkarskie, słomkarskie i carvingu.
Odbyły się liczne koncerty: Laureatów Gminnego i Międzygminnego Konkursu Kolęd
i Pastorałek, z okazji Dnia Kobiet, szkółki skrzypcowej, laureatów konkursów, w ramach
obchodów Dni Dukli 2018, w trakcie gminnych obchodów 100 – lecia Odzyskania
Niepodległości oraz imprezy artystyczne: Dukielski Dzień Baletu, cykl muzycznych niedziel
na rynku, dla dzieci w okresie wakacji, jarmarki, kiermasze itp.
Zorganizowano również szereg koncertów związanych z Bożym Narodzeniem
i Nowym Rokiem: „Wigilia u Tosków”, galowy koncert kolęd i pastorałek oraz Przedstawienie
Noworoczne przygotowane przez szkółkę baletową, skrzypcową, wokalistów OK oraz kapelę
„Duklanie”. Dla dzieci zostały zorganizowano ferie zimowe, podczas których przeprowadzono
szereg nowych zajęć o charakterze rozrywkowym, edukacyjnym, rekreacyjnym i kulinarnym
np.: lekcje muzyczno – ruchowe, warsztaty scrapbookingu, konkursy i quizy z różnych dziedzin
wiedzy, projekcje filmów i bajek.
Ośrodek Kultury w Dukli w minionym roku zorganizował, współorganizował lub też
uczestniczył w 98 różnego typu wydarzeniach artystycznych tj. średnio 8 miesięcznie
i 2 tygodniowo. W Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej odbyło się 12 wystaw,
które odwiedziło ponad 280 osób oraz inne wydarzenia kulturalne, w których udział wzięło
ponad 1000 osób. W sali widowiskowo- kinowej w różnego rodzaju przedsięwzięciach
uczestniczyło ok. 2000 osób, i imprezach plenerowych ponad 7 000 osób. W zespołach
i grupach artystycznych czynnie uczestniczyło ponad 260 osób.
Działanie nr 3.2.3 Promowanie czytelnictwa
W 2018 roku Biblioteka Publiczna w Dukli była otwarta dla czytelników przez 298 dni
i odwiedziło ją 11 090 osób, które w sumie wypożyczyły 23 979 książek. W stosunku do
poprzedniego roku nastąpił niewielki wzrost czytelnictwa. Liczba odwiedzin zmniejszyła się
o 265 osób, ale liczba wypożyczeń wzrosła o 62 książki w porównaniu z rokiem 2017.
Wypożyczenia literatury dla dorosłych utrzymały prawie się na ubiegłorocznym poziomie
(mniej o 22 książki), natomiast znacznie więcej wypożyczono literatury dziecięcej
i młodzieżowej (więcej o 168 książek). Wzrosła również liczba zapisanych czytelników o 18
osób. Wśród nowo zapisanych czytelników najwięcej było dzieci. W 2018 roku zarejestrowano
457 czytelników do 15. roku życia, a w 2017 r. ta grupa czytelnicza liczyła 434 osoby. Była to
zasługa udziału w projekcie „Mała Książka Wielki Człowiek”
W 2018 roku Biblioteka Publiczna w Dukli wzięła udział w projekcie realizowanym
przez Instytut Książki kierowanym do trzylatków. Dzieci urodzone w 2015 roku zapisując się
do biblioteki otrzymywały wyprawkę czytelniczą, a przez kolejnych 10 wizyt w bibliotece
otrzymywały naklejki, najwytrwalsi zostali nagrodzeni dyplomem.
Do promocji czytelnictwa przyczyniła się również realizacja zadania „Zakup nowości
wydawniczych do bibliotek publicznych”. W 2018 roku księgozbiór, liczący obecnie 34 759
woluminów, zwiększył się o 930 woluminów, tj. o 58 więcej niż w roku ubiegłym. Z okazji
„Dnia Książki” biblioteka zaprosiła najmłodszych na spektakl promujący czytelnictwo
w wykonaniu teatrzyku Eduartis z Krakowa, na który przybyło ok. stu dzieci z dukielskiego
przedszkola.
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Cel operacyjny nr 3.3 Zdrowy i aktywny styl życia
Działanie nr 3.3.2 Zrównoważony rozwój infrastruktury sportowej
W październiku 2018 roku została zakończona inwestycja pn. „Budowa Wieża
Widokowej na górze Cergowej”. To ważna atrakcja turystyczna dla gminy. Przez ostatnie
2 miesiące 2018 roku odwiedziło górę Cergową 2500 turystów.
W 2018 roku została zmodernizowana siłownia oraz sala fitness poprzez doposażenie
w urządzenia jak i wyposażenie w instalacje wentylacji mechanicznej oraz klimatyzację.
Poczynione inwestycje zdecydowanie poprawiły standard MOSiR Dukla jak i zwiększyły
frekwencję wśród osób korzystających z obiektów.
Działanie nr 3.3.3 Promocja sportu masowego
W 2018 roku zrealizowane zostały zarówno imprezy sportowe związane z działalnością
MOSiR Dukla jak i inwestycje podnoszące ofertę sportową dla mieszkańców oraz turystów.
MOSiR Dukla był organizatorem lub współorganizatorem 50 imprez, których ranga
była na szczeblu gminnym , powiatowym, wojewódzkim oraz międzynarodowym.
Na szczególną uwagę zasługują imprezy o charakterze plenerowym otwartym
zorganizowane w 2018 roku, które przyciągają zawodników z całej Polski oraz zagranicy, tj.:
1. Zawody w narciarstwie alpejskim o Puchar Burmistrza Dukli. Udział w tych zawodach
biorą przede wszystkim uczniowie szkół z Gminy Dukla jak i ościennych miejscowości
oraz dorosłe osoby. Zawody zlokalizowane były na stoku narciarskim Chyrowa – Ski.
2. Międzynarodowy Turniej Karate Kyokuschin, który odbywał się na hali MOSiR. Udział
w tych zawodach brali zawodnicy z Polski, Ukrainy, Węgier, Słowacji organizatorem
jest Krośnieński Klub Karate Kyokuschin, współorganizatorem MOSiR Dukla.
3. 2 edycje eliminacji wojewódzkich w tenisie stołowym, których organizatorem był
TKKF MOSiR Dukla.
4. Podkarpacka Liga Rowerowa w Formule XC to impreza plenerowa składająca się z 6
edycji , które odbywały się w Wietrznie, Ustrzykach Dolnych, Bóbrce, Stobiernej,
Jedliczu oraz w Dukli, gdzie rozegrano finałową edycję. W każdej z wymienionych
lokalizacji bierze udział od 100 do 120 zawodników którzy przyjeżdżają na zmagania
rowerowe z całej Polski.
5. Dukla Wolf Race to oferta skierowana do sympatyków kolarstwa górskiego. Wolf race
był wyścigiem etapowym, w czasie którego zawodnicy przez 3 dni mieli do pokonania
ponad 200 km i blisko 6000 m przewyższenia. W roku ubiegłym impreza odbyła się
4,5,6 maja, gdzie na starcie stanęło 110 uczestników przybywających z całej Polski.
Trasa wiodła przez tereny Beskidu Niskiego: Gmin Dukla , Krempna , Jaśliska oraz
obszarów Słowacji.
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6. Cyklokarpaty, impreza miała charakter międzynarodowy. Wyścig odbywał się na
dystansie : Hobby , Mega, Giga . Liczba uczestników : 500 osób.
Gmina Dukla w 2018 roku organizowała również imprezy biegowe, tj.: Dukla Wolf Run,
Bieg Św. Jana z Dukli, Bieg na Górę Cergową.

Działanie nr 3.3.4 Aktywizacja społeczna osób starszych
Różnorodne zajęcia proponowane były seniorom za sprawą dynamicznie działającego
przy Ośrodku Kultury, Dukielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Dla jego członków
zorganizowano:
- edycję wiosenną „Rajdu Starszaków” - przez Przełęcz Wyżną do Wetliny,
- koncert z okazji Dnia Kobiet,
- wycieczkę edukacyjną do Arboretum i zakładu Fizjografii w Bolestraszycach połączoną ze
zwiedzaniem Przemyśla,
- wykład pt. „ W zdrowym ciele zdrowy duch – co jeść żeby być zdrowym”,
- warsztaty słomkarskie,
- warsztaty carvingu,
- wyjazd do Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie na koncert symfoniczny „ Morskie Oko”,
- wyjazd do Teatru W. Siemaszkowej na spektakl Czechowa „ Trzy siostry”,
- edycję jesienną „ Rajdu Starszaków” na trasie Polany-Baranie i Huta Polańska,
- uroczystą inaugurację roku akademickiego 2018/2019, uświetnioną koncertem artystycznym,
- seanse filmowe,
- spotkania: andrzejkowe, noworoczne, zapustowe.
Ponadto odbyły się zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, nornic walking, tańca
towarzyskiego i użytkowego. W ubiegłym roku członkowie DUTW zostali włączeni do
wspólnej grupy teatralnej o charakterze obrzędowym z zespołem Szarotka- Duklanie, czego
wynikiem było przedstawienie pt. „ Dawno temu u Tośków- powojenna wigilia”. Specjalna
oferta kulturalna była również przygotowana dla Gminnego Klubu Seniora w Dukli. Dla
uczestników organizowane były dodatkowo akademie i widowiska teatralne. Członkowie klubu
włączani są i zapraszani na inne wspólne wydarzenia artystyczne organizowane przez OK.
Gminny Klub Seniora w Dukli powstał w 2018 roku w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 8.3 Zwiększenie
dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. Całkowita wartość projektu to 932.097,00 zł,
w tym kwota dofinansowania 885.492,10 zł, ( UE 792.282,45 zł, dotacja celowa 93.209,65
zł), wkład własny 46.604,90 zł.
Jest on środowiskową i opiekuńczą formą pomocy dla seniorów w wieku powyżej 60
lat, niesamodzielnych z uwagi na stan zdrowia i niepełnosprawność. W ramach stałych zajęć
Gminnego Klubu Seniora w Dukli w 2018 roku organizowane były zajęcia plastyczne
i manualne, które miały na celu pobudzić wyobraźnię, zmusić uczestników do twórczego
myślenia. Rozwijano sprawność umysłową, utrwalano przysłowia, rozwiązywano krzyżówki
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i rebusy, opowiadano historie oraz śmieszne dowcipy. Seniorzy chętnie czytali książki, prasę
wspólnie wymieniając poglądy oraz dzieląc się informacjami.
Nad sprawnością fizyczną i ruchową Seniorów dbano dzięki ćwiczeniom
ogólnorozwojowym, oddechowym, rozciągającym, relaksacyjnym. Dzięki współpracy
z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Dukli Seniorzy raz w tygodniu, z ogromnym
zaangażowaniem ćwiczyli na siłowni. Beneficjenci chętnie uczestniczyli w zajęciach
z psychologiem oraz prawnikiem. Organizowane w ramach stałych zajęć różnorodne formy
działania miały na celu poprawę jakości życia seniorów poprzez aktywność psychofizyczną,
tworzenie okazji do wspólnych przeżyć, wzmacnianie więzi oraz wspólną integrację.
Funkcjonował on w dni robocze, w godzinach 8:00 – 16:00. Gmina Dukla prowadzi stały proces
rekrutacji uczestników. W 2018 roku z Gminnego Klubu Seniora skorzystały 33 osoby.
Cel operacyjny nr 3.4 Wysokie bezpieczeństwo publiczne
Działanie nr 3.4.1 Budowa infrastruktury i doposażenie służb ratowniczych
W trosce o bezpieczeństwo Mieszkańców, rozpoczęto inwestycję budowy remizy dla
OSP Tylawa. Wybudowano do tej pory zjazd z drogi krajowej oraz stopy fundamentowe.
Podjęto ponadto budowę drugiego garażu dla OSP Barwinek dla wozu bojowego pozyskanego
przez OSP Barwinek.
Gmina Dukla przekazała dotację celową w kwocie 420 900,00 zł dla OSP Dukla na
zakup samochodu ratowniczo– pożarniczego. Wartość całego zadania wynosiła 1 020 900,00
zł. Samochód stanowi ogromne zabezpieczenie pod względem zagrożeń naturalnych w
sytuacjach związanych z klęskami żywiołowymi, zdarzeniami komunikacyjnymi, zdarzeniami
technologicznymi oraz zminimalizowaniem skutków pożarów.
Uzyskano wsparcie finansowe z „Funduszu Sprawiedliwości” na zakup trzech desek
ortopedycznych dla dorosłych oraz dwóch dziecięcych. Zakupiono dwa defibratory dla OSP
Równe i OSP Dukla z dodatkowymi elektrodami dla dzieci i trzech torb PSP 1.
Doposażono OSP Dukla w wspornik progowy do urządzeń hydraulicznych ratownictwa
drogowego.
W zakresie działania udzielono wsparcia finansowego dla jednostek OSP z Łęk
Dukielskich, OSP z Iwli, OSP z Równego, OSP z Głojsce i OSP Tylawa.
Ponadto, Gmina Dukla w 2018 roku zapewniała paliwo do samochodów i urządzeń
spalinowych. Dokonywała remontu i serwisu urządzeń ratowniczych. Opłacała ubezpieczenie
strażakom na czas działań ratowniczych, przeglądy, badania techniczne i ubezpieczenia
samochodów strażackich. Wspierała finansowo koszty szkoleń pn. „Podstawowy Kurs Strażaka
Ratownika”, „Pierwszej Pomocy Kwalifikowanej”, „Dowódców” .
Działania te służyły zapewnieniu podstawowej gotowości bojowej jednostek OSP i
generowały znaczną część środków przeznaczonych na zapewnienia bezpieczeństwa
przeciwpożarowego Gminy Dukla.
W 2018 roku udzielono również wsparcia Bieszczadzkiemu Oddziałowi GOPR w
Sanoku na działalność nieodpłatną na terenie naszej Gminy.
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Działanie nr 3.4.2 Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym
Inwestycjami z zakresu oświetlenia drogowego wykonywanymi w 2018 roku służącymi
poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym były:
1)
w miejscowości Mszana przy drodze powiatowej – wybudowano linię oświetleniową
podwieszoną na sieci nN , wbudowano 14 słupów , zamontowano 5 lamp sodowych i 10 opraw
LED. Wartość zadania 57 918,79 zł.
2)
w miejscowości Tylawa przy drodze powiatowej w kierunku do Mszana -wybudowano
linię kablową o dł. 135 m, wbudowano 4 słupy z oprawami LED. Wartość zadania 55 255 zł
3)
w miejscowości Zyndranowa przy drodze powiatowej – II etap- kwota 28 761,38 zł
4)
w miejscowości Iwla przy drodze powiatowej- kwota 71 119,23 zł
5)
w miejscowości Teodorówka zostały wykonane roboty budowlane: Budowa sieci
energetycznej o napięciu znamionowym poniżej 1 kV, stanowiącej odcinek oświetlenia
ulicznego w miejscowości Teodorówka na działkach nr ewidencyjne 1516 i 1452 : dobudowa
przewodu oświetleniowego na istniejącej sieci nN o łącznej długości 867 m oraz linia
oświetleniowa wydzielona o długości 173 m. Wbudowano 4 słupy z oprawami LED i na
istniejących słupach zamontowano 12 opraw LED. Kwota 62 228,28 zł.
Ponadto, w miejscowości Nowa Wieś zostały wykonane roboty budowlane pn.
„Budowa sieci energetycznej o napięciu znamieniowym poniżej 1 kV, stanowiącej odcinek
oświetlenia ulicznego w m. Nowa Wieś na działkach o nr ewid. 392, 417, 419, 415, 421”.
Została wybudowana linia napowietrzna o długości 102 m, wbudowano szafę oświetleniową
SO, 5 słupów i zamontowano 5 opraw. Kwota: 38 593,33 zł.
Wykonano projekt stałej organizacji ruchu na drogach gminnych w miejscowościach:
Równe, Cergowa, Wietrzno, Łęki Dukielskie, Nadole, Teodorówka, Jasionka, Nadole (do
zrealizowania w roku bieżącym) – 6 000,00 zł. Uzupełniono oznakowanie na drogach oraz
zamontowano lustra drogowe.
Cel operacyjny nr 3.5 Rozwój społeczeństwa obywatelskiego
Działanie nr 3.5.1 Współpraca i wspieranie działalności organizacji pozarządowych
Na terenie Gminy Dukla działa około 50 organizacji zarejestrowanych w Krajowym
Rejestrze Sądowym, 12 Kół Gospodyń Wiejskich, 10 działających w strukturach Regionalnego
Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych i dwa koła zarejestrowane w Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz 9 uczniowskich klubów sportowych
zarejestrowanych w Starostwie Powiatowym w Krośnie.
Organizacje dbają m.in. o rozwój fizyczny, kulturalny i duchowy mieszkańców naszej
małej ojczyzny. W ich strukturach działają ludzie, którzy poświęcają swój prywatny czas na
realizacje celów, które służą społeczności lokalnej. Organizacje pozarządowe z Gminy Dukla
działają prężnie na wielu płaszczyznach, organizują imprezy kulturalne, zawody, szkolenia,
warsztaty, wyjazdy krajoznawcze, współpracują z licznymi stowarzyszeniami spoza naszego
terenu oraz instytucjami.
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Współpraca Gminy Dukla z organizacjami pozarządowymi prowadzona była w 2018
roku na podstawie programu współpracy gminy Dukla z organizacjami pozarządowymi, który
został uchwalony 24 listopada 2017 roku uchwałą nr XLVII/299/17 Rady Miejskiej w Dukli
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Dukla z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie,
na rok 2018”. Program był poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi z terenu
Gminy Dukla. W oparciu o niniejszy dokument udzielane były dotacje na realizacje zadań
publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, organizacji czasu wolnego
dzieciom i młodzieży, dowozu dziecka niepełnosprawnego do placówki edukacyjnowychowawczej, usług opiekuńczych, wspierania przedsięwzięć w zakresie upowszechniania
sportu wśród różnych grup społecznych i środowiskowych.
Wsparcie finansowe otrzymywały również kluby sportowe działające w formie
stowarzyszeń uczestniczące w rozgrywkach organizowanych przez Polskie Związki Sportowe.
Dotacje na powyższy cel przekazywane były w trybie uchwały nr XXIV/138/12 Rady Miejskiej
w Dukli z dnia 27 września 2012 roku w sprawie uchwały określającej warunki i trybu wsparcia
finansowego zadania własnego Gminy Dukla w zakresie tworzenia warunków sprzyjających
rozwojowi sportu.
Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Dukli z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie
określenia trybu postępowania o udzielenia dotacji z budżetu Gminy Dukla, sposobu
rozliczania i kontroli zadań zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów
publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, została udzielona dotacja Kółku
Rolniczemu w Łękach Dukielskich na realizacje zadania pn. „Wielofunkcyjne Centrum Kultury
Wiejskiej w Łękach Dukielskich Stowarzyszenie Kółko Rolnicze Etap II” .
Współpraca Gminy Dukla z organizacjami pozarządowymi miała również charakter
niefinansowy oparty na systemie wymiany informacji, wsparciu rzeczowym, lokalowym,
prawnym. W ramach tej współpracy organizacje informowane były o możliwości pozyskiwania
środków finansowych spoza budżetu Gminy Dukla, otrzymywały wsparcie w zakresie pisania
wniosków, wsparcie rzeczowe i lokalowe (nieodpłatne udostępnianie lokali na przedsięwzięcia
realizowane na rzecz mieszkańców czy też nieodpłatne przekazywanie materiałów
promocyjnych). Dla organizacji pozarządowych z terenu Gminy Dukla zorganizowane zostało
szkolenie z zakresu nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i spotkanie
dla Kół Gospodyń Wiejskich w sprawie wprowadzenia ustawy o kołach gospodyń wiejskich.
Środki finansowe, które Gmina Dukla na podstawie zawartych umów przekazała
organizacjom pozarządowym oraz podmiotom określonym w ustawie o pożytku publicznym
i o wolontariacie posłużyły wsparciu takich przedsięwzięć jak: Kermesz w Olchowcu,
Spotkanie Folklorystyczne w Łękach Dukielskich, V Dni Kultury Żydowskiej, Jubileusz 50
lecia Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej, Dni Dziecka, Dożynki, Pikniki
Rodzinne, Sobótki, prowadzenie świetlic, warsztaty rękodzielnicze, teatralne, muzyczne,
ogólnopolski turniej karate, zajęcia sportowe, rajdy rowerowe, budowa siłowni zewnętrznej,
konferencje naukowe, odnowienie zabytku, wyjazdy/kolonie wakacyjne.
W ramach dotacji dowożona była dziewczynka do ośrodka edukacyjnego do Krosna,
a w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wsparciem objętych
zostało 70 osób.
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W 2017 roku powołana została Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego
składająca się z przedstawicieli organizacji pozarządowych , pracowników urzędu i Radnych
Rady Miejskiej w Dukli. Rada działa w imieniu organizacji i na ich rzecz . W związku
z powyższym akty prawa miejscowego stanowione przez Radę Miejską w Dukli konsultowane
są z Gminną Radą Pożytku Publicznego, która w 2018 roku zaopiniowała 10 uchwał.

PROGRAMY WIELOLETNIE REALIZOWANE W 2018 ROKU
1) UCHWAŁA NR XXXVI/234/17 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI z dnia 6 marca 2017 r.
w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie
realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dukla
W 2018 roku do Urzędu Miejskiego w Dukli wpłynął 1 wniosek dotyczący udzielenia
dotacji. Wnioskodawca nie będąc właścicielem nieruchomości, został wezwany do
uzupełnienia braków o dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością. Nie
przedłożył on jednak w wyznaczonym terminie w/w dokumentu, w związku z powyższym
wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia.
2)UCHWAŁA NR XXXIV/220/17 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI z dnia 23 stycznia 2017
r. w sprawie zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Dukla projektu „Wsparcie
energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Jedlicze i Gminy Dukla”
W ramach realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Dukla” w 2018 roku
Gmina Dukla podpisała umowę na dofinansowanie projektu pn. „Wsparcie energetyki
rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Jedlicze i Gminy Dukla”. Projekt jest realizowany
w partnerstwie z Gminą Jedlicze, która jest Partnerem wiodącym projektu. Celem projektu
(w zakresie Gminy Dukla) jest montaż 401 instalacji odnawialnych źródeł energii. Kolektorów
słonecznych – 215 szt., Panelów Fotowoltaicznych – 110 szt., Powietrzne pomy ciepła – 60 szt.
i Kotłów na biomasę – 16 szt. Końcem roku 2018 Gmina Dukla prowadziła nabór uzupełniający
beneficjentów ostatecznych projektu. Zadanie wpisuje się w realizację PGN Gminy Dukla,
„Tabela 21. Zdania służące ograniczeniu emisji CO2 z terenu Gminy Dukla” pkt. 3 i 4.
Zakończenie realizacji projektu planowane w jest II kwartale 2020 r. Zadanie jest
dofinansowane ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020.Całkowita wartość
projektu to 13 601 165,77 zł. W ramach projektu zostało przyznane dofinansowanie w kwocie
8 592 082,79 zł, z podziałem na Gminę Dukla 3 212 014,42 zł i Gminę Jedlicze 5 380 068,37
zł , co stanowi 70 % wydatków kwalifikowanych projektu.
3) UCHWAŁA NR L/334/18 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI z dnia 22 lutego 2018 r. w
sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dukla na lata 2018-2023
oraz UCHWAŁA NR LVII/372/18 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI z dnia 27 lipca 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały własnej dotyczącej przyjęcia Lokalnego Programu
Rewitalizacji Gminy Dukla na lata 2018-2023
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Gmina Dukla jest w posiadaniu dokumentacji technicznej i kosztorysowej na wykonanie
rewitalizacji dukielskiego rynku oraz następujących decyzji administracyjnych:
- decyzji Starosty Krośnieńskiego Nr 889/2017 zatwierdzającej projekt budowlany
i udzielającej pozwolenia na budowę obejmującą przebudowę nawierzchni placu rynkowego
i ciągów komunikacyjnych w jego obrębie, przebudowę dojazdów do placu od strony ulicy 3go Maja i ulicy Cergowskiej, przebudowę skwerów zielonych przy ulicy Trakt Węgierski
i ulicy Cergowskiej oraz wymianę oświetlenia ulicznego na działkach nr 69, 89/2, 90, 91, 154,
159, 164/1, 164/2, 165 w Dukli w ramach programu rewitalizacji Rynku w Dukli.
- decyzji Starosty Krośnieńskiego Nr 890/2017 zatwierdzającej projekt budowlany
i udzielającej pozwolenia na budowę obejmującą przebudowę chodnika wzdłuż zachodniej
pierzei Rynku wraz z budową imitacji studni z modelem miasta oraz odbudowę i remont
zabytkowych piwnic na działce nr 89/2 w Dukli w ramach programu rewitalizacji Rynku
w Dukli.
-decyzji
Podkarpackiego
Wojewódzkiego
Konserwatora
Zabytków
KIRN.5142.90.2017.AB na wykonanie prac rewitalizacyjnych i budowlanych w obrębie płyty
rynku w Dukli wraz z terenami przyległymi.
Został opracowany i złożony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn.
„Udostępnienie piwnic przedprożowych w rynku w Dukli zwiedzającym wraz z przebudową
płyty rynku z niezbędną infrastrukturą” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni
regionalnej na kwotę 4 551 040,48 zł z możliwością dofinansowania w wysokości 85 %
kosztów kwalifikowanych.
W ramach realizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dukla na lata 20182023” w 2018 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. „Przystosowanie ruin
komory celnej w Dukli do udostępnienia zwiedzającym” z Zarządem Województwa
Podkarpackiego. Celem projektu jest przystosowanie ruin komory celnej do udostępnienia
zwiedzającym poprzez wykonanie prac konserwatorskich i remontowych. Planowane zadanie
dotyczy prac związanych z ogólnodostępną i niekomercyjną infrastrukturą turystyczną.
Realizacja zadania wpisuje się do LPR Gminy Dukla jako przedsięwzięcie rewitalizacyjne
podstawowe nr 1. Realizację Przedsięwzięcia planuje się zakończyć w IV kwartale 2019 roku.
Zadanie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.Całkowita wartość projektu to 267
705,85 zł. W ramach projektu zostało przyznane dofinansowanie w kwocie 170 341,00 zł, co
stanowi 63,63 % wydatków kwalifikowanych projektu.
4) UCHWAŁA NR XLVII/300/17 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI z dnia 24 listopada 2017
r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki oraz Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2018
Podjęcie uchwały było niezbędne do wydatkowania środków na profilaktykę
alkoholową. W 2018 roku dzięki tym funduszom, pochodzącym w całości z opłat za zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano:
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-badanie osób kierowanych na leczenie odwykowe jak również opłacono opłatę sądową –
9 osób,
- dofinansowano leczenie odwykowe jednej osoby nieubezpieczonej w NFZ,
- umożliwiono pomoc psychologiczną osobom z rodzin z problemami alkoholowymi lub
narkotykowymi oraz doświadczającym przemocy domowej. (Realizacja MOPS w Dukli 142
osoby konsultacje psychologiczne),
- wsparto szkolne programy profilaktyczne - 3 szkoły,
- zrealizowano zadania promujące rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży z rodzin
z problemem narkotykowym lub alkoholowym – realizowane poprzez „Program współpracy
Gminy Dukla z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3
ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, na rok 2018”. Ośrodek Kultury 75 osób
„Wakacje z kulturą”,
- dofinansowano pozalekcyjne zajęcia sportowe - realizacja poprzez MOSiR w Dukli 8 klubów
młodzieżowych - 100 osób, szkoły (zajęcia na basenie) oraz organizacje pozarządowe,
- pokryto koszty funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Dukli.
5) UCHWAŁA NR XLVII/297/17 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI z dnia 24 listopada 2017
r. w sprawie przyjęcia "Diagnozy potrzeb w zakresie wsparcia edukacyjnego uczniów,
nauczycieli oraz Szkoły Podstawowej w Wietrznie", UCHWAŁA NR XLVII/296/17
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia "Diagnozy
potrzeb w zakresie wsparcia edukacyjnego uczniów, nauczycieli oraz Szkoły Podstawowej
im. Bohaterów Operacji Karpacko-Dukielskiej w Iwli", UCHWAŁA NR XLVII/295/17
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia "Diagnozy
potrzeb w zakresie wsparcia edukacyjnego uczniów, nauczycieli oraz Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Głojscach"
Diagnozy opracowane zostały w oparciu o analizę danych zastanych, tzw. deskresearch,
wykorzystującą przede wszystkim dokumenty opracowane w Szkole oraz raporty Okręgowej
Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i na podstawie
badań ankietowych.
Szczegółowa analiza potencjału infrastrukturalnego szkół w zakresie posiadanego
wyposażenia pracowni przyrodniczej wykazała, że nie posiadają kompletnego wyposażenia
zgodnego z katalogiem wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych
opracowany przez MEN. Braki w wyposażeniu uniemożliwiają optymalną realizację zajęć
z przyrody wykorzystujących metodę eksperymentu (zarówno w ramach podstawy
programowej jak również zajęć pozalekcyjnych) w jak najefektywniejszym, z punktu widzenia
łączenia teorii z praktyką.
Braki w wyposażeniu w narzędzia TIK oraz odpowiednie oprogramowanie
uniemożliwiają realizację zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.
Najniższe wyniki sprawdzianu po klasie VI szkoły podstawowej w roku szkolnym: 2013/2014,
2014/2015 i 2015/2016 zdecydowanie uzyskali uczniowie z matematyki oraz języka
angielskiego. Stąd też w założeniach edukacyjnych na kolejne lata wymagane jest zwiększenie
ilości zajęć z matematyki. Ze względu na niskie wyniki uczniów konieczne jest również
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zaproponowanie im ciekawszej formy zdobywania wiedzy, wykorzystanie różnorodnych
narzędzi dydaktycznych celem zmiany sposobu postrzegania dziedzin nauki powszechnie
uznanych za trudne (po uprzednim przygotowaniu nauczycieli).
Rekomendowane wsparcie dla uczniów i uczennic powinno iść w parze z rozwojem
dydaktycznym kadry, w szczególności w „nowych” obszarach, w których Szkoła będzie chciała
wspierać uczniów i uczennice.
Na podstawie diagnoz przyjętych w drodze uchwał został opracowany i przygotowany
wniosek aplikacyjny. Gmina Dukla pozyskała dofinansowanie i przystąpiła do realizacji
projektu zgodnie z UCHWAŁĄ NR LIII/353/18 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI z dnia 23 maja
2018 r. w sprawie przystąpienia Gminy Dukla do realizacji projektu pn. "Nowa jakość
kształcenia w Gminie Dukla i Jaśliska" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020, Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia
ogólnego, Priorytetu IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie.
Okres realizacji projektu: 1.VI.2018- 30.VI.2020.
Realizacja projektu w okresie VI-XII. 2018 ROKU obejmowała:
Zadanie 1. Program szans rozwoju edukacyjnego uczniów i uczennic.
Zadanie 2 Program wspierania szkół w zakresie zwiększenia udziału zajęć realizowanych
metodą eksperymentu w procesie kształcenia.
Zadanie 3 Program wspierania szkół w zakresie rozwoju kompetencji uczniów i uczennic
w zakresie programowania
Zadanie 4 Program wspierania szkół w zakresie podnoszenia kompetencji informatycznych
nauczycieli i uczniów oraz zwiększania udziału TIK w procesie kształcenia.
Zadanie 5 Program wspierania szkół w zakresie podnoszenia kompetencji społeczno –
emocjonalnych uczniów
6) UCHWAŁA NR LI/338/18 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI z dnia 27 marca 2018r. w
sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dukla na lata
2018-2020”.
Koordynatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli. Głównym
celem Programu jest stworzenie optymalnych warunków do wychowywania dzieci
w środowisku biologicznej rodziny oraz wspierania rodzin dysfunkcyjnych w prawidłowym
wypełnianiu obowiązków opiekuńczo-wychowawczych w gminie Dukla.
W MOPS w Dukli systematycznie monitorowano rodziny zagrożone kryzysem przez
pracowników socjalnych, nauczycieli, pedagogów szkolnych oraz przedstawicieli innych
zawodów kontaktujących się z rodziną, w tym placówek służby zdrowia. Pracownicy
socjalni i asystent rodziny motywowali członków rodziny do podjęcia działań na rzecz
ograniczenia lub niwelowania własnych dysfunkcji, np. podjęcie terapii leczenia uzależnień
– współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dukli,
podjęcie terapii dla ofiar oraz sprawców przemocy domowej – współpraca z Komisariatem
Policji w Dukli i Zespołem Interdyscyplinarnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy
w Dukli. MOPS współpracował z podmiotami i instytucjami działającymi w środowisku
lokalnym.
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Informacje o rodzinach przeżywających kryzys, czy też mających trudności
w prawidłowym sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych pozyskują przede
wszystkim pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli. Głównym
źródłem informacji są przeprowadzane przez nich rodzinne wywiady środowiskowe, kontakty
z rodzinami, w których prowadzona jest wyłącznie praca socjalna oraz kontakty
z pracownikami innych instytucji, w tym jednostek oświatowych, ochrony zdrowia, sądu
i policji. Ponadto MOPS w Dukli zatrudnia asystenta rodziny który również gromadzi
informację na temat sytuacji w ww. rodzinach. Szczególną formą wsparcia w kryzysie jest
asysta rodzinna. W MOPS w Dukli jest zatrudniony jeden asystent rodziny, który w 2018 roku
współpracował łącznie z 22 rodzinami. W 2018 roku asystent rodziny zakończył współpracę
z 10 rodzinami z czego: 3 ze względu na zmianę miejsca zamieszkania, 5 ze względu na
osiągnięte efekty, 2 ze względu na brak współpracy. Ponadto pracownicy MOPS w Dukli brali
udział w szkoleniach na temat poradnictwa i interwencji na rzecz rodzin będących w kryzysie.
Pracownicy socjalni prowadzili działania w ramach realizowania pracy socjalnej.
MOPS w Dukli zapewniał również dostęp do konsultacji psychologicznych. W 2018 roku
z takich porad skorzystało 62 rodziny ( 142 osoby w rodzinach). W Ośrodku również są
prowadzone porady prawne. Rozpowszechniane są też informacje dotyczące możliwości
uzyskania pomocy w formie grup wsparcia oraz rodzin wspierających. Odbywają się też
spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego i działających w ramach niego Grup Roboczych
w zakresie wspierania rodzin doświadczających przemocy w rodzinie. Asystent rodziny
również realizował ten cel poprzez pomoc rodzinie w poprawie jej sytuacji życiowej, naukę
prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, a także pomoc w rozwiązywaniu
problemów socjalnych, psychologicznych i wychowawczych. Do zadań asystenta rodziny
należało także: przekazywanie informacji na temat prawidłowych postaw rodzicielskich,
sposobów komunikowania się, metod wychowawczych, uświadamianie jaką pełnią rolę rodzice
wobec dziecka, organizowania zajęć dnia codziennego, w tym podziału obowiązków między
członkami rodziny.
MOPS w Dukli zapewnia pomoc finansową i rzeczową w ramach świadczeń pomocy
społecznej. W 2018 roku z pomocy materialnej i rzeczowej skorzystało 686 rodzin (1633
osoby w rodzinie). Rodzinom tym udzielono pomocy w postaci zasiłków celowych,
okresowych, pomocy rzeczowej i posiłków w szkole. W 2018 roku Kartę Dużej Rodziny
otrzymało 40 rodzin ( 198 osób w rodzinach). Pracownicy socjalni i asystent rodziny
informowali osoby o roli podmiotów działających na rzecz rodziny. Asystent rodziny
prowadził rozmowy motywujące dotyczące podjęcia terapii i leczenia uzależnień od alkoholu
oraz motywowanie do kontynuowania podjętej terapii w rodzinach w których występuje
problem nadużywania alkoholu. Członkowie rodzin zostali poinformowani o różnych formach
wsparcia dla osób z problemem nadużywania alkoholu. Rodziny są informowane o możliwości
uczestnictwa dzieci i młodzieży w zajęciach w świetlicach szkolnych, zajęciach sportowych
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dukli oraz w zajęciach w Ośrodku Kultury w Dukli.
Placówki te zapewniają dzieciom opiekę, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę
oraz rozwijają zainteresowania. MOPS w Dukli finansował również pobyt dzieci na koloniach
wakacyjnych i zimowych.
Zmieniające się przepisy prawne, pojawiające się nowe problemy społeczne,
konieczność radzenia sobie w sytuacjach bardzo trudnych powoduje, że w celu zwiększania
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skuteczności pomocy należy doskonalić i rozszerzać osiągnięte wcześniej przez pracowników
zajmujących się pomocą rodzinom umiejętności i wiedzę. Pracownicy MOPS w Dukli brali
udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje do pracy z rodziną. MOPS inicjuje powstanie
grupy samopomocowej, grup wsparcia, które byłyby istotnym elementem pracy z rodziną.
Współpracuje ze Stowarzyszeniami działającymi na rzecz rodziny, również pozwoli nam
szerzyć katalog pomocowy dla rodziny.
7) UCHWAŁA NR XLIX/331/18 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI z dnia 19 stycznia 2018r.
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 – 2020.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli realizując zapisy Ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wykonuje zadania zawarte w Gminnym Programie
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
W 2018 roku realizowano wiele zadań wynikających z założeń i celów szczegółowych
zawartych w Programie tj.:
1.Zmiana postaw społeczności lokalnej wobec przemocy w rodzinie poprzez edukację.
2. Ograniczanie rozmiarów zjawiska przemocy w rodzinie.
3. Usprawnienie system interwencji i wsparcia rodziny.
4. Prowadzenie poradnictwa dla ofiar przemocy w rodzinie oraz zwiększenie możliwości
dostępności pomocy dla osób dotkniętych przemocą domową.
5. Podnoszenie wiedzy i kwalifikacji osób zajmujących się problemem przemocy na
terenie Gminy Dukla.
6. Współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi działającymi
w środowisku lokalnym na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie.
Lokalny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
– jest to zespół instytucji w środowisku lokalnym działających na rzecz zapobiegania
i zwalczania przemocy, wraz z ich potencjałem kadrowym, kompetencyjnym, wiedzą
i umiejętnościami, instrumentami pomocy i wsparcia, procedurami postępowania, zasobami
rzeczowymi i finansowymi, wzajemnie ze sobą współpracujących w sposób skoordynowany.
Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy z dnia 29 lipca 2005r. nałożyła na
gminy obowiązek powołania Zespołu Interdyscyplinarnego. W Gminie Dukla funkcjonuje
system przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oparty na współdziałaniu wielu podmiotów,
w szczególności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, policji, służb kuratorskich, szkół,
placówek lecznictwa odwykowego i psychiatrycznego. Aby przeciwdziałać i zapobiegać
zjawisku przemocy w rodzinie MOPS w Dukli współpracował również z Gminną Komisją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dukli – na leczenie odwykowe zostało
skierowanych 6 osób z problemem przemocy w rodzinie. Gmina realizując zadanie zwiększania
dostępności pomocy terapeutycznej pozostaje w ścisłej współpracy z placówkami lecznictwa
odwykowego, uwzględniając kwestie dofinansowania określonych potrzeb.
W 2018 roku w Gminie Dukla 50 rodzin dotkniętych przemocą, w których wszczęto
procedurę „Niebieskiej Karty” w liczbie 54 formularzy „Niebieska Karta – A”, w tym 51
formularzy założyła Policja, a 3 formularze założył Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dukli. W ramach procedury „Niebieskiej Karty” oraz wsparcia rodzin dotkniętych
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problemem przemocy, Grupy Robocze zaproponowały różne formy pomocy, w tym z pomocy
psychologicznej w 2018 roku skorzystało 30 osób, z pomocy prawnej 17 osób, z pracy socjalnej
18 osób, z pomocy finansowej i rzeczowej 9 osób, natomiast 2 osoby wymagały umieszczenia
w Specjalnym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Lesku. Podejmowane były również
działania interdyscyplinarne ukierunkowane na udzielenie potrzebującym kompleksowej
pomocy oraz udział sprawców przemocy w programie korekcyjno-edukacyjnym, z którego
skorzystała 1 osoba z naszej gminy. Pokryto również 3 dzieciom koszty obozu z profilaktyką
antyalkoholową i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ponadto zgodnie z działaniami
programu odbyły się spotkania w szkołach z pedagogami, uczniami, rodzicami oraz wszelkie
działania podejmowane dla dobra rodzin i ich dzieci z problemem przemocy były wspólnie
przeprowadzane z innymi wspierającymi instytucjami. Złożono 6 zawiadomień o powzięciu
podejrzenia o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, przestępstwa z użyciem przemocy
w rodzinie do Prokuratury. Ponadto członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego w Dukli odbyli
kompleksowe 3-dniowe szkolenie organizowane przez PCPR w Krośnie „Nie daj się wypalić
jak FENIKS – przeprowadzenie profesjonalnych szkoleń dla członków 12 Zespołów
Interdyscyplinarnych z terenu 4 powiatów woj. Podkarpackiego”. MOPS w Dukli podejmuje
ciągłe działania celem utworzenia grupy wsparcia dla rodzin dotkniętych przemocą domową,
w tym celu upowszechnił informację w formie ulotek, jak i Internecie aby osoby potrzebujące
wsparcia zainicjowały powstanie takiej grupy samopomocowej.
8) UCHWAŁA NR L/333/18 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI z dnia 22 lutego 2018 r. w
sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dukla w 2018 roku.
Zadania wykonywane w 2018 roku w ramach uchwały to :
- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom,
- wyłapywanie i przekazywanie bezdomnych zwierząt (psów i kotów) do schroniska „Wesoły
Kundelek” w Lesku,
- sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi – zakup i wydawanie karmy społecznym
opiekunom kotów wolno żyjących, leczenie,
- poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem bezdomnych zwierząt,
-wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich
pozbawionych właściwej opieki.
Wydatki poniesione w 2018 roku przez Gminę Dukla w zakresie realizacji uchwały to:
1. 25 805,82 zł - przekazanie bezdomnych psów i kotów do schroniska, zapewnienie
opieki bezdomnym zwierzętom,
2. 2069,34 zł - opieka weterynaryjna nad bezdomnymi i wolnożyjącymi zwierzętami na
podstawie interwencyjnego zgłoszenia ,
3. 525,73 zł - zakup karmy w celu dokarmiania kotów wolno żyjących,
4. 1612,00 zł - utylizacja zwłok bezdomnych zwierząt,
5. 618,92 zł – utylizacja zwłok konia
Razem: 30 631,81 zł
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9) UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W DUKLI Nr XXXIX/249/17 Z DNIA 30 maja 2017
r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców
Uchwała uregulowała kwestię zwolnień od podatku od nieruchomości dla
przedsiębiorców z terenu Gminy Dukla. Obowiązywała ona od 29.06.2017r. do 31.12.2018r.,
jednak żaden z przedsiębiorców nie ubiegał się o przedmiotowe zwolnienie na podstawie w/w
uchwały.

IV. INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W
DUKLI
Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
Burmistrz Dukli jest organem wykonawczym Gminy Dukla, do którego zadań należy m.in.
wykonywanie uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
Wykonywanie przez burmistrza uchwał rady to urzeczywistnianie woli organu
stanowiącego wyrażanej w formie i w trybie przewidzianych przepisami prawa za pomocą
dostępnych organowi wykonawczemu środków prawnych lub czynności materialnotechnicznych.
Rada Miejska w Dukli w 2018 roku obradowała na 18 sesjach oraz podjęła 88
uchwał. Podjęte uchwały burmistrz, zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym,
przekazał w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów nadzoru jakimi są w zakresie
zgodności z prawem – Wojewoda Podkarpacki, a w zakresie spraw finansowych – Regionalna
Izba Obrachunkowa.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wszystkie
uchwały opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały stanowiące
akty prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Wszystkie uchwały zostały przez organ wykonawczy zrealizowane z zachowaniem
procedur i terminów określonych uchwałami i przepisami prawa.
Szczegółowy sposób wykonania uchwał zawiera poniższa tabela.
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LP.

NR
UCHWAŁY

NAZWA UCHWAŁY

STAN REALIZACJI

SESJA RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
ODBYTA W DNIU19 STYCZNIA 2018 ROKU
1.
XLIX/326/18

w sprawie upoważnienia dyrektora
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Dukli
Oświata

XLIX/327/18

w sprawie określenia wzoru formularzy
deklaracji na podatek leśny, podatek
rolny oraz podatek od
nieruchomości dla Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa

XLIX/328/18

w sprawie ustanowienia pomnika
przyrody ,,Lipa w Zawadce
Rymanowskiej’’

2.

3.

4.

XLIX/329/18

w sprawie ustalenia stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi

5.

XLIX/330/18

w sprawie zmian w uchwale
budżetowej Gminy Dukla na 2018 rok

Uchwała weszła w życie po upływie
czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego. Ogłoszona została w Dz. U.
Woj. Podkarpackiego w dniu 8 lutego 2018
r., pod poz. 577.
Uchwała weszła w życie po upływie
czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego. Ogłoszona została w Dz. U.
Woj. Podkarpackiego w dniu 31 stycznia
2018 r., pod poz. 456.
Uchwała weszła w życie po upływie
czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego. Ogłoszona została w Dz. U.
Woj. Podkarpackiego w dniu 8 lutego 2018
r., pod poz. 578.
Uchwała weszła w życie po upływie
czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego, z mocą obowiązywania od
dnia 1 marca 2018 roku. Ogłoszona została
w Dz. U. Woj. Podkarpackiego w dniu 9
lutego 2018 r., pod poz. 599.
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
Ogłoszona została w Dz. U. Woj.
Podkarpackiego w dniu 2 marca 2018 r., pod
poz. 913.Uchwała przekazana została w
trybie nadzoru Regionalnej Izbie
Obrachunkowej. Zmiany zostały przekazane
do jednostek podległych oraz
zaktualizowane w zakresie planu dochodów
i wydatków budżetu gminy.
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6.

XLIX/331/18

1.

L/332/18

2.
L/333/18

w sprawie Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2018-2020

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i
przekazana została do realizacji dyrektorowi
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

SESJA RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
ODBYTA W DNIU 22 LUTEGO 2018 ROKU
w sprawie przekształcenia Szkoły
UCHWAŁA NR L/332/18 pozwoliła z dniem
Podstawowej im. Bohaterów Walk o
1 września 2018 r. na rozpoczęcie zajęć
Przełęcz Dukielską w latach 1944dydaktycznych,
opiekuńczych
i
1945 w Dukli poprzez wskazanie
wychowawczych przez uczniów Szkoły
dodatkowej lokalizacji prowadzenia
Podstawowej w Dukli, klas VII-VIII w
zajęć dydaktycznych, opiekuńczych
budynku przy ul. Armii Krajowej 1.Uchwała
i wychowawczych
weszła w życie po upływie czternastu dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego. Ogłoszona
została w Dz. U. Woj. Podkarpackiego w
dniu 23 marca 2018 r., pod poz. 1314.
w sprawie przyjęcia Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Dukla w
2018 roku

Uchwała weszła w życie po upływie
czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego. Ogłoszona została w Dz. U.
Woj. Podkarpackiego w dniu 7 marca 2018 r.,
pod poz. 967.

3.

L/334/18

w sprawie przyjęcia Lokalnego
Programu Rewitalizacji Gminy Dukla
na lata 2018-2023

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

4.

L/335/18

w sprawie udzielenia dotacji celowej
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w
Dukli na zakup samochodu
specjalnego ratowniczo-pożarniczego z
wyposażeniem

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
Zawarto umowę określającą przeznaczenie i
zasady rozliczenia dotacji celowej.

5.

L/336/18

1.

LI/337/18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i
podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
WojewództwaPodkarpackiego
SESJA RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
ODBYTA W DNIU 27 MARCA 2018 ROKU
w sprawie ustalenia szczegółowych
Uchwała weszła w życie po upływie
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w
w ośrodkach wsparcia
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
udzielających schronienia osobom
Podkarpackiego. Ogłoszona została w Dz. U.
bezdomnym z terenu Gminy Dukla
Woj. Podkarpackiego w dniu 24 kwietnia
2018 r., pod poz. 2137.
w sprawie zmian w uchwale
budżetowej Gminy Dukla na 2018 rok
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w sprawie uchwalenia „Gminnego
Programu Wspierania Rodziny w
Gminie Dukla na lata 2018-2020”.
w sprawie podziału Gminy Dukla na
okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i
numerów oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu
wyborczym
w sprawie podziału Gminy Dukla na
stałe obwody głosowania, ustalenia ich
numerów i granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, z
mocą obowiązującą od 1 marca 2018 roku.

LI/341/18

w sprawie zmian w uchwale
budżetowej Gminy Dukla na 2018 rok

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
Ogłoszona została w Dz. U. Woj.
Podkarpackiego w dniu 4kwietnia 2018 r.,
pod poz. 1520.

6.

LI/342/18

7.

LI/343/18

8.

LI/344/18

1.

LII/345/18

2.

LII/346/18

w sprawie zmian w Wieloletniej
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
Prognozie Finansowej Gminy Dukla na
lata 2018-2027
w sprawie zaciągnięcia kredytu
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
długoterminowego do kwoty
1.048.593,72 zł
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
na rok 2019
SESJA RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
ODBYTA W DNIU 18 MAJA 2018 ROKU
w sprawie określenia tygodniowego
Uchwała weszła w życie po upływie
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w
dla nauczycieli niewymienionych
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta
Podkarpackiego z mocą obowiązującą od
Nauczyciela
dnia 1 września 2018 roku. Ogłoszona została
w Dz. U. Woj. Podkarpackiego w dniu 4
czerwca 2018 r., pod poz. 2640.
w sprawie trybu udzielania i
Uchwała weszła w życie po upływie
rozliczania dotacji dla przedszkoli i
czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w
innych form wychowania
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
przedszkolnego
Podkarpackiego. Ogłoszona została w Dz. U.
prowadzonych na terenie Gminy Dukla Woj. Podkarpackiego w dniu 21 czerwiec
oraz trybu przeprowadzania kontroli
2018 r., pod poz. 2832
prawidłowości pobrania
i wykorzystania dotacji

2.

LI/338/18

3.

LI/339/18

4.

LI/340/18

5.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
Ogłoszona została w Dz. U. Woj.
Podkarpackiego w dniu 13kwietnia 2018 r.,
pod poz. 1826.
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
Ogłoszona została w Dz. U. Woj.
Podkarpackiego w dniu 13 kwietnia 2018 r.,
pod poz. 1827.
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3.

LII/347/18

w sprawie projektu dostosowania sieci
szkół podstawowych i gimnazjów do
nowego ustroju szkolnego

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

4.

LII/348/18

w sprawie zmian w uchwale
budżetowej Gminy Dukla na 2018 rok

5.

LII/349/18

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i
podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

6.

LII/350/18

1.

LIII/351/18

2.

LIII/352/18

3.

LIII/353/18

w sprawie rozpatrzenia oraz
zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu Gminy Dukla za
rok 2017
w sprawie udzielenia absolutorium
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
Burmistrzowi Dukli z tytułu
wykonania budżetu Gminy Dukla za
rok 2017
SESJA RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
ODBYTA W DNIU 23 MAJA 2018 ROKU
w sprawie zmian w uchwale
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
budżetowej Gminy Dukla na 2018 rok
w sprawie upoważnienia do zaciągania Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
zobowiązań na okres od 1 stycznia
2019 r. do 30 czerwca 2020 r. na
realizację projektu pn. "Nowa jakość
kształcenia w Gminie Dukla i Jaśliska"
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020,
Działania 9.2 Poprawa jakości
kształcenia ogólnego, Priorytetu IX
Jakość edukacji i kompetencji w
regionie
w sprawie przystąpienia Gminy Dukla Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
do realizacji projektu pn. "Nowa jakość
kształcenia w Gminie Dukla
i Jaśliska" w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 20142020, Działania 9.2 Poprawa jakości
kształcenia ogólnego, Priorytetu IX
Jakość edukacji i kompetencji
w regionie
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SESJA RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
ODBYTA W DNIU 14 CZERWCA 2018 ROKU
w sprawie wyrażenia opinii o
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
połączenie gmin w celu utworzenia
okręgu wyborczego w wyborach do
Rady Powiatu Krośnieńskiego
w sprawie rozpatrzenia skargi na
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
działalność Burmistrza Dukli

1.

LIV/354/18

2.

LIV/355/18

3.

LIV/356/18

4.

LIV/357/18

5.

LIV/358/18

w sprawie ustalenia maksymalnej
liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie gminy Dukla

6.

LIV/359/18

w sprawie ustalenia zasad usytuowania
miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych
na terenie Gminy Dukla

7.

LIV/360/18

w sprawie wprowadzenia odstępstwa
od zakazu spożywania napojów
alkoholowych w miejscach publicznym
na terenie Gminy Dukla

w sprawie określenia opłat za
korzystanie z wychowania
przedszkolnego uczniów w
prowadzonych przez Gminę Dukla
przedszkolach, oddziałach
przedszkolnych w szkołach
podstawowych i innej formie
wychowania przedszkolnego, w czasie
przekraczającym czas bezpłatnego
nauczania oraz określenia warunków
zwolnienia z opłat za korzystanie z
wychowania przedszkolnego
w sprawie ustalenia wysokości opłaty
za wpis do rejestru żłobków i klubów
dziecięcych

Uchwała weszła w życie po upływie
czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego. Ogłoszona została w Dz.
U. Woj. Podkarpackiego w dniu 20 lipca
2018 r., pod poz. 3274.
W zakresie uchwały wydano rozstrzygnięcie
nadzorcze Nr P-II.4131.2.166.2018
Wojewody Podkarpackiego odnośnie
stwierdzenia nieważności wyrazu
"rozpoczętą" w § 3 uchwały.
Uchwała weszła w życie po upływie
czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego. Ogłoszona została w Dz. U.
Woj. Podkarpackiego w dniu 27 czerwca
2018 r., pod poz. 2950.
Uchwała weszła w życie po upływie
czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego. Ogłoszona została w Dz. U.
Woj. Podkarpackiego w dniu 27 czerwca
2018 r., pod poz. 2951.
Uchwała weszła w życie po upływie
czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego. Ogłoszona została w Dz. U.
Woj. Podkarpackiego w dniu 27 czerwca
2018 r., pod poz. 2952.
Uchwała weszła w życie po upływie
czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego. Ogłoszona została w Dz. U.
Woj. Podkarpackiego w dniu 27 czerwca
2018 r., pod poz. 2953.
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8.

LIV/361/18

w sprawie wprowadzenia stałego
zakazu sprzedaży, podawania,
spożywania oraz wnoszenia napojów
alkoholowych w niektórych miejscach
Gminy Dukla

9.

LIV/362/18

10.

LIV/363/18

11.

LIV/364/18

1.

LV/365/18

2.

LV/366/18

w sprawie zmian w uchwale
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
budżetowej Gminy Dukla na rok 2018
w sprawie upoważnienia do zaciągania Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
zobowiązań na okres od 1 stycznia
2019 r. do 31 stycznia 2021 r. na
realizację projektu pn. „Gminny
Żłobek w Dukli" w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020, Działania 7.4 Rozwój
opieki żłobkowej w regionie, Priorytetu
VII Regionalny rynek pracy
w sprawie przystąpienia Gminy Dukla Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
do realizacji projektu pn. "Gminny
Żłobek w Dukli" w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020, Działania 7.4
Rozwój opieki żłobkowej w regionie,
Priorytetu VII Regionalny rynek pracy
SESJA RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
ODBYTA W DNIU 27 CZERWCA 2018 ROKU
w sprawie dostosowania sieci szkół
Sieć została określona na okres od 1.09.2018
podstawowych i gimnazjów do nowego r. – 31.08.2019 r. Uchwała weszła w życie po
ustroju szkolnego
upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego. Ogłoszona została w Dz. U.
Woj. Podkarpackiego w dniu 27 lipca 2018 r.,
pod poz. 3349.
w sprawie ustalenia wysokości
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, z
miesięcznego wynagrodzenia
mocą obowiązującą od 1 lipca 2018 roku
Burmistrza Dukli

3.

LV/367/18

w sprawie udzielenia z budżetu Gminy
Dukla w 2018 roku, pomocy
finansowej w formie dotacji celowej
dla Powiatu Krośnieńskiego na
realizację zadania publicznego o
nazwie: „Remont drogi powiatowej Nr
1998R Trzciana - Zawadka
Rymanowska w km 1+975 - 3 + 085 w
miejscowości Zawadka Rymanowska”

Uchwała weszła w życie po upływie
czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego. Ogłoszona została w Dz. U.
Woj. Podkarpackiego w dniu 27 czerwca
2018 r., pod poz. 2954.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
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4.

LV/368/18

5.

LV/369/18

6.

LV/370/18

7.

LV/371/18

1.

LVII/372/18

2.

LVII/373/18

3.

LVII/374/18

4.

LVII/375/18

5.

LVII/376/18

w sprawie zmian w uchwale
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
budżetowej Gminy Dukla na 2018 rok
w sprawie zmian w Wieloletniej
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
Prognozie Finansowej Gminy Dukla na
lata 2018 -2027
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
rok 2019
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
rok 2019
SESJA RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
ODBYTA W DNIU 27 LIPCA 2018 ROKU
w sprawie zmiany uchwały własnej
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
dotyczącej przyjęcia lokalnego
Programu Rewitalizacji Gminy Dukla
na lata 2018-2023
w sprawie rozpatrzenia skargi na
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
działalność Dyrektora Przedszkola
Gminnego w Dukli
w sprawie wyrażenia zgody na
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
wystąpienie Gminy Dukla z Lokalnego
Funduszu Pożyczkowego
„Samorządowa Polska” Dukla Sp. z
o.o. z siedzibą w Dukli poprzez zbycie
w drodze sprzedaży wszystkich
udziałów przysługujących Gminie na
rzecz Centrum Operacyjnego „Senior
2030” S.A. z siedzibą
w Warszawie.

w sprawie wyrażenia zgody na
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
zaciągnięcie zobowiązania na
realizację zadania pn. " Odbiór i
transport odpadów komunalnych
niesegregowanych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych na
terenie Gminy Dukla oraz odbiór,
transport i zagospodarowanie odpadów
komunalnych segregowanych od
właścicieli nieruchomości
zamieszkałych na terenie Gminy
Dukla"
w sprawie zmian w uchwale
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
budżetowej Gminy Dukla na 2018 rok
SESJA RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
ODBYTA W DNIU 7 SIERPNIA 2018 ROKU
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1.

LVIII/377/18

2.

LVIII/378/18

3.

LVIII/379/18

1.

LIX/380/18

1.

LX/381/18

2.

LX/382/18

3.

LX/383/18

4.

LX/384/18

5.

LX/385/18

w sprawie przekazania projektu
regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków
obowiązującego
na terenie Gminy Dukla do organu
regulacyjnego.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

w sprawie zmian w uchwale
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
budżetowej Gminy Dukla na 2018 rok
w sprawie zmiany uchwały własnej w Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
sprawie udzielenia dotacji celowej dla
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Dukli na zakup samochodu
specjalnego ratowniczo-pożarniczego z
wyposażeniem.
SESJA RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
ODBYTA W DNIU 29SIERPNIA 2018 ROKU
w sprawie zmian w uchwale
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
budżetowej Gminy Dukla na rok 2018
SESJA RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
ODBYTA W DNIU 27 WRZEŚNIA 2018 ROKU
w sprawie utworzenia Gminnego
Uchwałą została powołana nowa jednostka
Żłobka w Dukli
organizacyjna gminy i nadano jej statut.
Uchwała weszła w życie po upływie
czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego. Ogłoszona została w Dz. U.
Woj. Podkarpackiego w dniu 9 października
2018 r., pod poz. 4198.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie Uchwała weszła w życie z dniem
nieruchomości położonej w Dukli,
podjęcia.Działka została sprzedana w drodze
stanowiącej własność mienia
przetargu zorganizowanego dnia 6 lutego
komunalnego Gminy Dukla
2019 r. Akt Notarialny sporządzony został
dnia 13 marca 2019r.

w sprawie udzielenia z budżetu Gminy
Dukla w 2018 roku pomocy finansowej
w formie dotacji celowej dla Powiatu
Krośnieńskiego na realizację zadania
publicznego o nazwie: "Remont drogi
powiatowej Nr 2003 R Równe
(Kopalnia) w km 0+200 - 1 + 600"
w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego do kwoty
3.400.000,00 zł
w sprawie zmiany uchwały własnej
dotyczącej ustalenia dopłaty do
wybranych taryfowych grup odbiorców
usług wodociągowo kanalizacyjnych

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia
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w sprawie zmian w uchwale
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
budżetowej Gminy Dukla na rok 2018
w sprawie wyrażenia zgody na
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
zaciągnięcie zobowiązania na
realizację zadania pn. "Zimowe
utrzymanie ulic, chodników i kratek
kanalizacji deszczowej w obrębie
miasta Dukla w 2019 roku"
w sprawie wyrażenia zgody na
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
zaciągnięcie zobowiązania na
realizację zadania pn. ”Zimowe
utrzymanie dróg gminnych i
wewnętrznych (wiejskich) na terenie
Gminy Dukla w 2019 roku”
SESJA RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
ODBYTA W DNIU 17 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU
w sprawie uchwalenia zmian Statutu
Uchwała weszła w życie po upływie
Gminy Dukla
czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od
pierwszego dnia kadencji Rady Miejskiej w
Dukli na lata 2018-2023. Ogłoszona została
w Dz. U. Woj. Podkarpackiego w dniu 5
listopada 2018 r., pod poz. 4608.

6.

LX/386/18

7.

LX/387/18

8.

LX/388/18

1.

LXI/389/18

2.

LXI/390/18

w sprawie ustalenia wysokości opłat za
pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w
Dukli, maksymalnej wysokości opłaty
za wyżywienie oraz warunków
zwolnienia od ponoszonych opłat

3.

LXI/391/18

1.

LXII/392/18

2.

LXII/393/18

w sprawie zmian w uchwale
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
budżetowej Gminy Dukla na rok 2018
SESJA RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
ODBYTA W DNIU 26 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU
w sprawie wyrażenia zgody na
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
zabezpieczenie prawidłowego
wykonania umowy o przyznanie
pomocy na operację "Przystosowanie
ruin komory celnej w Dukli do
udostępnienia zwiedzającym"
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
na rok 2019

Uchwała weszła w życie po upływie
czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od
dnia 1 stycznia 2019 roku. Ogłoszona została
w Dz. U. Woj. Podkarpackiego w dniu 31
października 2018 r., pod poz. 4533.

58

3.

LXII/394/18

1.

LXIII/395/18

2.

LXIII/396/18

3.

LXIII/397/18

1.

I/1/18

2.

I/2/2018

3.

I/3/18

1.

II/4/18

2.

II/5/18

3.

II/6/18

4.

II/7/18

1.

III/8/18

2.

III/9/18

3.

III/10/18

w sprawie zmian w uchwale
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
budżetowej Gminy Dukla na 2018 rok
SESJA RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
ODBYTA W DNIU 15 LISTOPADA 2018 ROKU
w sprawie zmian w uchwale
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
budżetowej Gminy Dukla na 2018 rok
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
na rok 2019
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
na rok 2019
SESJA RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
ODBYTA W DNIU 22 LISTOPADA 2018 ROKU
W sprawie wyboru przewodniczącego Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia
Rady Miejskiej w Dukli
W sprawie wyboru
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
wiceprzewodniczących Rady Miejskiej
w Dukli
W sprawie ustalenia składów
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
osobowych stałych Komisji Rady
Miejskiej w Dukli
SESJA RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
ODBYTA W DNIU 28 LISTOPADA 2018 ROKU
w sprawie uchwalenia " Programu
Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia
Współpracy Gminy Dukla z
2019 roku.
organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art.3
ust.3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok
2019"
w sprawie zmian w uchwale
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
budżetowej Gminy Dukla na rok 2018
w sprawie ustalenia wysokości
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, z
miesięcznego wynagrodzenia
mocą obowiązującą od 22 listopada 2018
Burmistrza Dukli
roku.
w sprawie wyboru dwóch
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
przedstawicieli Rady Miejskiej w
Dukli do Gminnej Rady Działalności
Pożytku
Publicznego w Dukli
SESJA RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
ODBYTA W DNIU 18 GRUDNIA 2018 ROKU
w sprawie zmian w uchwale
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
budżetowej Gminy Dukla na 2018 rok
w sprawie zmian w Wieloletniej
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia
Prognozie Finansowej Gminy Dukla na
lata 2018 -2027
w sprawie ustalenia dopłaty dla
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i
wybranych taryfowych grup odbiorców
obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia
usług wodociągowo - kanalizacyjnych
2019 roku.
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4.

III/11/18

w sprawie uchwały budżetowej Gminy
Dukla na rok 2019

5.

III/12/18

6.

III/13/18

7.

III/14/18

8.

III/15/18

w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Dukla na lata 2019
- 2028
w sprawie ustalenia wydatków
zamieszczonych w budżecie Gminy
Dukla, które w 2018 roku nie wygasają
z upływem roku budżetowego oraz
określenia ostatecznego terminu ich
dokonania
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania
na rok 2020
w sprawie ustanowienia gminnego
wieloletniego programu osłonowego w
zakresie dożywiania "Posiłek
w szkole i w domu„ na lata 2019 –
2023

9.

III/16/18

w sprawie określenia zasad zwrotu
wydatków poniesionych przez Gminę
Dukla na pomoc w formie posiłku,
świadczenia pieniężnego na zakup
posiłku lub żywności albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych dla osób objętych
wieloletnim rządowym programem
„Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019 – 2023”

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia z
mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.
Ogłoszona została w Dz. U. Woj.
Podkarpackiego w dniu 8 styczeń 2019 r.,
pod poz. 178.
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, z
mocą obowiązującą do 1 stycznia 2019 roku.
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia
2019 roku.

Uchwała weszła w życie po upływie
czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od 1
stycznia 2019 r. Ogłoszona została w Dz. U.
Woj. Podkarpackiego w dniu 28 grudnia
2018 r., pod poz. 5852.

V.INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
Był to proces decyzyjny podczas którego mieszkańcy Dukli mieli możliwość
współdecydowania o sposobie wydatkowania części środków budżetowych. Dzięki
skorzystaniu z jego mechanizmów można było zgłaszać inicjatywy dotyczące
najpotrzebniejszych rozwiązań wpływających na zaspokojenie potrzeb lokalnych.
W ramach procedury uruchomionej w 2017 roku zgłoszono 7 propozycji zadań, 5
wniosków uzyskało pozytywną ocenę formalną oraz merytoryczną w związku z czym zostały
one poddane pod głosowanie mieszkańców. Kwota środków przeznaczonych na realizację
zadań nie mogła przekroczyć 50.000, 00 zł, natomiast uprawnionymi do głosowania byli
mieszkańcy Dukli, którzy do dnia rozpoczęcia konsultacji ukończyli co najmniej 16 rok życia
oraz posiadali zameldowanie na terytorium miasta Dukla.
Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 84/ 17 z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego miasta Dukla
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na rok 2018, 14 sierpnia br., Gminny Zespół do Spraw Budżetu Obywatelskiego podał do
publicznej wiadomości wyniki konsultacji społecznych:

Nazwa zadania

Ilość głosów

1.

BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU ULICY J.
SŁOWACKIEGO

201

2.

PRACE
KONSERWATORSKIE
PRZY
ZABYTKOWYCH
NAGROBKACH
CMENTARZU KOMUNALNYM W DUKLI

Lp.

3.

4.

5.

4
NA

REMONT CIĄGU PIESZEGO BIEGNĄCEGO
WZDŁUŻ ULICY KOPERNIKA PO LEWEJ STRONIE
DROGI GMINNEJ

ZAPROSZENIE GWIAZDY NA DNI DUKLI ZESPÓŁ
„AKCENT” ZENON MARTYNIUK

116

44

34

GABLOTA INFORMACYJNA
4

Zadanie pn. „ Budowa chodnika w ciągu ulicy J. Słowackiego” uzyskało najwyższą
liczbę głosów i wygrało procedurę konsultacyjną, w związku z czym nastąpiło jego wdrożenie
i realizacja.
Całkowita wartość wykonania zadania wyniosła: 46 914,61 zł. Przedsięwzięcie
zrealizowała firma FHU Car – Gum Adam Kargul.
W ramach przeprowadzonych prac wykonano między innymi:
- wbudowano krawężnik betonowy,
- ułożono betonowe obrzeża,
- wyregulowano studzienki,
- wykonano podbudowę pod chodnik,
- wykonano nową nawierzchnię z kostki betonowej na długości 130 mb.
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VII. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z FUNDUSZU
SOŁECKIEGO

Fundusz sołecki reguluje ustawa z 21.04.2014 r. o funduszu sołeckim. Ukierunkowany
jest on jedynie na sołectwa. Uwzględniając ich specyfikę, są one jednostkami pomocniczymi
gminy o najsilniejszych więzach łączących mieszkańców. Sołectwa reprezentują dobrze
określoną wspólnotę interesów ich mieszkańców, wynikającą ze wspólnej tradycji historycznej.
Interesy te często możliwe są do zaspokojenia na poziomie niższym niż poziom gminy. Ideą,
dla której uchwalono ustawę o funduszu sołeckim, jest idea partycypacji. Fundusz sołecki
z założenia ma być narzędziem wspierającym decyzyjność sołectw. Chodzi o to, aby
mieszkańcy sołectw sami podejmowali decyzje i brali za nie odpowiedzialność.
Regulamin Funduszu Sołeckiego Gminy Dukla oraz określenie Zasad Wydatkowania
Funduszu
Sołeckiego
Gminy
Dukla
normuje
zarządzenie
Nr
115/16
Burmistrza Dukli z dnia 12 lipca 2016 roku. Warunkiem przyznania przypadających sołectwu
w ramach funduszu sołeckiego środków było złożenie Burmistrzowi Dukli w terminie do 30
września 2017 roku wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego przyjętego uchwałą
zebrania wiejskiego zawierającego wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji
w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018 wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem.
Środki funduszu mogły zostać przeznaczone na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we
wniosku, które były zadaniami własnymi gminy, służyły poprawie warunków życia
mieszkańców i były zgodne ze strategią rozwoju gminy. Informacje o ilości środków
przeznaczonych dla sołectwa w ramach funduszu sołeckiego przekazane zostały przez
Burmistrza Dukli sołtysom do 31 lipca 2017 roku.
Wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo w ramach funduszu sołeckiego
określa się według zapisanego w artykule 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim wzoru. Zgodnie
z nim ilość środków zależna jest od liczby mieszkańców sołectwa i tzw. kwoty bazowej – czyli
ilorazu wykonanych dochodów bieżących danej gminy, o których mowa w przepisach
o finansach publicznych, za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby
mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia roku
poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego.
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Tabelka przedstawia zadania zrealizowane w 2018 roku przez Gminę w
poszczególnych sołectwach:
Lp.

NAZWA
SOŁECTWA

1.

Barwinek

Środki funduszu
przypadające na
dane sołectwo
17.501,95

2.

Cergowa

37.317,60

1.Przebudowa drogi wewnętrznej nr 1384 wykonanie
nakładki asfaltowej
2.Zakup wyposażenia do Domu Ludowego

3.

Chyrowa

11.120,64

Przebudowa drogi gminnej nr 100/1 wykonanie nakładki
asfaltowej

4.

Głojsce

36.907,11

5.

Iwla

35.600,99

1.Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej
nr 3967
2.Zakup i montaż klimatyzacji do Domu Ludowego w
Głojscach
1.Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej
działki nr 577, 348 droga do cmentarza w Iwli oraz
dokończenie drogi koło Domu Ludowego
2.Dokończenie drogi prowadzącej wokół Domu Ludowego
łączącej się z drogą do Straży Pożarnej w obrębie działki nr
816/7
Przebudowa drogi
wewnętrznej 2464 i położenie masy bitumicznej

Wykorzystano:
32575,01
6.

Jasionka

37.317,60

7.

Lipowica

17.651,22

Łęki Dukielskie

37.317,60

9.

Mszana

17.688,54

10.

Myszkowskie

14.441,91

8.

Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według
wniosku sołectwa/nazwa zadania
Przebudowa drogi wewnętrznej nr 261 na odcinku 170 mb,
wykonanie nakładki asfaltowej oraz utwardzenie poboczy

1.Przebudowa drogi wewnętrznej
nr 662 około 62m,
nr 257/2 około 62m,
nr 671 około 60 m,
nr 657/2 i 658 około 58 m
1.Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej
działka nr 2532 wraz z poboczami na długości od drogi
2539 do domu P. Białasa , wykonanie rowu odwadniającego
2.Wykonanie odwodnienia działka nr 2280/3 wraz z
połączeniem z odpływem do pobliskiego rowu, montaż
barierki przy wejściu do remizy.
1.Organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych (w tym
zakończenie VI Biegu „O Kwitnący Kalosz Sołtyski, Dzień
Dziecka, Mikołaj, Wigilia dla całej wsi)
2.Dokończenie uzupełnienia oświetlenia ulicznego wzdłuż
drogi powiatowej 1996R
Przebudowa drogi wewnętrznej –wykonanie nakładki
asfaltowej na długości około 250 mb od posesji Pani
Pernal(końcówka asfaltu) na drodze działka nr 826 w
kierunku wiatraków do asfaltu
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