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WSTĘP 
 

 
 
 
 Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Lesko, 
 Szanowni Radni 
 
 
Gmina Lesko to jedna z najpiękniej położonych Gmin w naszym kraju, czego ja, 
wybrany wolą mieszkańców Burmistrz Miasta i Gminy mam tego wielką 
świadomość, ale też i zaszczyt stać na czele tak wspaniałej Gminy i tak 
oddanych mieszkańców.  

 
 
 Za mną, moimi współpracownikami i Państwem Radnych kolejny rok naszej wspólnej, 
wytężonej i bardzo oddanej pracy, którą w chwili obecnej reasumujemy w oddawanym właśnie 
w Państwa ręce raporcie o stanie gminy za 2020 rok. 
 Zwróćcie Państwo uwagę, że dokument ten ukazuje ogrom pracy merytorycznej wykonanej w 
ostatnim roku kalendarzowym, jaki wspólnie włożyliśmy w rozwój Gminy. Studiując ten dokument 
ujrzycie Państwo w nim zarówno przedsięwzięcia i inwestycje jakich w historii naszej gminy jeszcze nie 
było, mam tu na myśli otwarcie pierwszego w historii żłobka samorządowego, jak też kontynuację 
działań naszych poprzedników. Bo właśnie innowacje i kontynuacja to nasze kredo, to nasza duma.  
A wszystko po to, aby zapewnić naszym mieszkańcom wysoki poziom życia, bezpieczeństwa, 
uczestnictwa w dynamicznym rozwoju gospodarczym, społecznym i kulturowym. Ośmielę się wygłosić 
- przyjaznym zarówno dla mieszkańców, jak i odwiedzających nas turystów. Dzieje się tak dzięki 
aktywności projektowej wydziałów urzędu, otrzymywanym dotacjom, jak też włączaniu się naszych 
mieszkańców w konsultacje społeczne - zarówno poprzez social media oraz w formach indywidualnych 
rozmów i ankiet. Głos mieszkańców to nasza siła do działania.  
 Raport o stanie gminy na 2020 rok ukazuje między innymi zestawienie danych Gminy pod 
względem struktury, gospodarki, oświaty i  strategii programowych. Porusza też problemy przestrzeni 
miejskiej i społecznej. Jednak naszą nadrzędną wartością jest stabilność finansowa gminy, gospodarka 
zasobami finansowymi, jak też zrównoważony budżet. 
 Na zakończenie pragnę stwierdzić, ze cele jakie sobie wyznaczamy są z jednej strony bardzo 
ambitne, ale z drugiej realne i mierzalne. Poświęćcie więc Państwo chwilę czasu na zapoznanie się 
z raportem, a przekonacie się że działamy sprawnie, profesjonalnie i perspektywicznie na rzecz rozwoju 
Miasta i Gminy oraz naszych mieszkańców. 
                                                                                                        
 

       Burmistrz Miasta i Gminy 
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I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW DZIAŁANIA GMINY  

Gmina Lesko  posiada status gminy miejsko - wiejskiej. Powierzchnia ogólna Gminy wynosi 111,58 km2.  W skład 
gminy wchodzi 14 sołectw w tym 14 wsi oraz miasto Lesko. 

 Burmistrzem Miasta i Gminy Lesko IX kadencji jest Pan Adam Snarski. 
 Zastępca Burmistrza - Łukasz Woźniczak 
 Sekretarz Gminy: Magdalena Mazurkiewicz,  
 Skarbnik Gminy:  Genowefa Kopczyńska 

 
Rada Miejska w Lesku liczy 15 radnych w tym Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku - Pan Dariusz Kotyła, 
Wiceprzewodnicząca RM w Lesku - Pani Edyta Wojtowicz-Wojdanowska. 
 
W 2020 roku Burmistrz jako organ wykonawczy wykonywał zadania zlecone oraz zadania własne związane 
z zaspokajaniem potrzeb i oczekiwań mieszkańców gminy przy wsparciu urzędu oraz  jednostek organizacyjnych: 
I. Jednostki budżetowe:  

 Urząd Miasta i Gminy Lesko, 
 Leskie Centrum Edukacji i Sportu,  
 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,  
 Środowiskowy Domu Samopomocy,  
 Szkoła Podstawowa w Lesku, 
 Zespół Szkół Samorządowych w Hoczwi, 
 Zespół Szkół Samorządowych w Średniej Wsi 

 
Osoby prawne: 
a) Instytucje Kultury: 

 Bieszczadzki Dom Kultury, 
 Powiatowa  i Miejska Biblioteka Publiczna  

b) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z 100 % udziałem gminy: 
 Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne, 
 SPORT Lesko. 

APARAT URZĘDNICZY 
Schemat organizacyjny i Regulamin Organizacyjny urzędu na koniec 2019 r. określało Zarządzenie nr 14/I/2019 
Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z 29 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego 
Urzędu Miasta i Gminy Lesko. W roku 2020 średnie zatrudnienie w urzędzie utrzymano na poziomie 39,67 etatów 
i tak według stanu na dzień 31.12.2020 r. zatrudnienie miało 37 osób – pełny etat, 2 osoby – ½ etatu, 1 osoba ¾ 
etatu. Zmniejszenie liczby etatów w porównaniu do roku 2019 było spowodowane zakończeniem umowy na czas 
określony, przeniesieniem pracownika do innej jednostki oraz rozwiązaniem umowy w związku 
z wypowiedzeniem. W 2020 r. ogłoszono 4 nabory na wolne stanowiska pracy. Dwa rozstrzygnięto  wynikiem 
pozytywnym. W związku z wprowadzonym stanem epidemii podjęto decyzję o ograniczeniu zatrudnienia. 
Umowę podpisano z jednym kandydatem do pracy. Dwa nabory z uwagi na brak ofert lub kandydatów 
spełniających wymogi– nie zostały rozstrzygnięte. Średnie wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 4 174,92 zł. 
W okresie od marca do grudnia 21 razy Sanepid nakładał na pracowników urzędu obowiązkową kwarantannę lub 
izolację. Pracownicy korzystali również z dodatkowego zasiłku opiekuńczego na dziecko w związku z zamknięciem 
przedszkola. Wykorzystano łącznie 58 dni. W całym roku zarejestrowano wzrost nieobecności spowodowanej 
chorobą o 19% w stosunku do roku poprzedniego. Powyższe nieobecności powodowały konieczność 
nieprzewidzianych i nagłych zastępstw na stanowiskach pracy. Aby zminimalizować ryzyko zakażeń wśród 
Pracowników wprowadzono tryb pracy rotacyjnej. Pracownicy naprzemiennie wykonywali pracę stacjonarnie w 
urzędzie lub zdalnie z miejsca zamieszkania. Praca rotacyjna objęła 23 pracowników (łącznie 194 dni). Z uwagi na 
wprowadzone na terenie urzędu ograniczenia w bezpośrednich kontaktach między pracownikami, klientami oraz 
osobami z zewnątrz – urząd nie występował do Urzędu Pracy z wnioskami o organizację staży lub robót 
publicznych. Udało się zorganizować praktykę uczniowską dla dwóch uczniów szkoły ponadpodstawowej oraz 
trzy studenckie praktyki zawodowe. W 2020 roku wydatkowano z budżetu kwotę 14 957,00 zł na szkolenia 
pracowników, co daje 12% spadek w porównaniu do roku poprzedniego. 90% szkoleń odbyło się online, 
w związku  z czym urząd nie ponosił kosztów delegacji.  
Dodatkowe obostrzenia nie wpłynęły na zmianę sposobu funkcjonowania ani dostępu mieszkańców do urzędu. 
Wszystkie zadania organów Gminy były realizowane na bieżąco.  
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Urząd realizował zadania własne oraz zadania zlecone przez administrację rządową. Do zadań własnych Gminy 
należy przede wszystkim dbałość o porządek publiczny, oświatę, kulturę, infrastrukturę, pomoc społeczną, 
ochronę środowiska. Natomiast zadania zlecone przez administrację rządową dotyczą m.in. spraw obywatelskich, 
stanu cywilnego, wyborów oraz obronności.  
W poniższych rozdziałach przedstawiona została realizacja zadań własnych oraz zleconych za pomocą  urzędu 
zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym oraz jednostek organizacyjnych,  w tym placówek oświatowych, 
instytucji kultury oraz spółek .  

1. USC I WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH (WSO) 
Na działalność Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich w 2020 r. w dużym stopniu wpływ miała 
epidemia wirusa SARS-CoV-2. Wiele zaplanowanych wydarzeń i uroczystości nie odbyło się, lub zostało 
przełożonych, zmienił się też sposób obsługi interesantów. Zauważalnie zwiększeniu uległa również ilość 
wniosków składanych w formie elektronicznej. W dniach 16.03.2020 r. – 25.05.2020 r. wstrzymana została 
bezpośrednia obsługa interesantów w całym Urzędzie Miasta i Gminy Lesko, jednak wszystkie pilne sprawy dot. 
USC i WSO były załatwiane, w tym na bieżąco odbywała się rejestracja urodzeń i zgonów. Wizyty umawiane były 
telefonicznie, a odbywały się przy zachowaniu aktualnych zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego. 
Od dnia 26.05.2020 r. przywrócona została bezpośrednia obsługa interesantów. W związku z tym, jako 
dodatkowy element zwiększający bezpieczeństwo, poza normami reżimu sanitarnego, w budynku Ratusza, na 
stanowiskach ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego zamontowane 
zostały osłony z pleksi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami obsługa interesantów odbywała się w ten sposób, 
iż w jednym czasie, przy jednym stanowisku obsługi mogła przebywać tylko jedna osoba. 
Następnie od dnia 20.10.2020 r. wobec pogarszającej się sytuacji epidemicznej w kraju, ograniczono 
bezpośrednią obsługę interesantów przez Wydziały Urzędu z wyjątkiem szczególnie uzasadnionych przypadków, 
takich jak rejestracja urodzeń i zgonów. W związku z tym w holu budynku Ratusza zamontowano barierę 
ograniczającą niekontrolowane przemieszczanie się interesantów oraz ilość osób mogących przebywać w jednym 
czasie w budynku. 
 
1.1. AKTA STANU CYWILNEGO 
 
W ramach bieżącej działalności Urzędu Stanu Cywilnego w 2020 r. sporządzono 722 akty stanu cywilnego, w tym 
512 aktów urodzenia, 160 aktów zgonu i 50 aktów małżeństw. 35 z tych aktów sporządzono w drodze 
transkrypcji zagranicznych aktów stanu cywilnego: 24 akty urodzenia, 9 aktów małżeństw i 2 akty zgonu. 
Dokonano również 52 czynności materialno-techniczne z zakresu rejestracji stanu cywilnego nie skutkujących 
sporządzeniem aktu stanu cywilnego (sprostowania, uzupełnienia i unieważnienia aktów) oraz 1281 migracji 
aktów z ksiąg papierowych do Rejestru stanu cywilnego.  
W kwestii odpisów aktów stanu cywilnego należy wspomnieć, że od 21 kwietnia 2020 r. dostępna jest nowa, 
rozszerzona e-usługa, uruchomiona przez Ministerstwo Cyfryzacji, która umożliwia wnioskowanie online o odpis 
aktu stanu cywilnego. Odpis jest generowany bezpośrednio z Systemu Rejestrów Państwowych (SRP), 
a następnie automatycznie przesyłany na skrzynkę wnioskodawcy Mój Gov. Taki odpis posiada moc prawną tylko 
w wersji elektronicznej, zawiera podpis kwalifikowany, potwierdzający jego autentyczność. Odpis aktu musi 
dotyczyć bezpośrednio nas, naszych dzieci, małżonka lub rodziców, a system w trakcie wypełniania wniosku musi 
potwierdzić, że możliwe jest automatyczne wydanie odpisu – chodzi o informację, czy akt jest zdigitalizowany, 
jawny i bez założonej blokady wydawania. W kwestii małżeństw zauważyć można, że w przeciwieństwie do lat 
poprzednich, w 2020 r. praktycznie wyrównała się liczba małżeństw konkordatowych i cywilnych. W latach 
poprzednich zdecydowana większość zawartych małżeństw odbyła się w formie wyznaniowej, co obrazuje 
poniższa tabela: 

 
Z wskazanych danych wynika 
również, że liczba rozwodów 
w 2020r. uległa zmniejszeniu 
o 42,3% w porównaniu do 2019 r. 
Z kolei liczba zawartych małżeństw 
cywilnych wzrosła o 50% 
w porównaniu do roku 

poprzedniego, a liczba małżeństw konkordatowych zmalała o 50%. W ostatnich trzech latach nie zapadły 
natomiast orzeczenia o separacji. W dniu 18.01.2020 r. na terenie gminy Lesko odbył się jedyny w całym roku 
ślub cywilny w plenerze. Zaplanowane były jeszcze dwie tego typu uroczystości, lecz z uwagi na problemy 
związane z pandemią koronawirusa 1 został odwołany, a 1 przełożony na rok 2021. W sumie z ww. powodu nie 

Rok 2018 2019 2020 

Małżeństwa konkordatowe 37 38 19 

Małżeństwa 
cywilne 

w USC 24 14 21 

poza USC 0 2 1 

Rozwody 20 26 15 
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odbyło się 6 ślubów cywilnych, a także 4 śluby konkordatowe, do których zawarcia stosowne zaświadczenie 
wydane zostało w USC w Lesku. 
W Urzędzie Stanu Cywilnego w Lesku sporządzono ponadto 170 wzmianek dodatkowych i dołączono 935 
przypisków do aktów stanu cywilnego, wydano 2102 odpisy aktów stanu cywilnego oraz 3 decyzje w sprawie 
zmiany imion i nazwisk. Nadano również 477 numerów PESEL dla nowonarodzonych dzieci i usunięto 370 
niezgodności w rejestrze PESEL. Poza tym wydano 510 zaświadczeń, w tym 477 zaświadczeń o nadaniu nr PESEL, 
26 zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, 4 zaświadczenia o stanie cywilnym i 
3 zaświadczenia stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo. Wydano także 
1 zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem ustawowego terminu i przyjęto 185 różnego rodzaju 
oświadczeń. 
W 2020 r. 35 par obchodziło Jubileusz 50-Lecia Pożycia Małżeńskiego. Z uwagi na wprowadzone obostrzenia, 
a także obawy o zdrowie i bezpieczeństwo jubilatów, nie odbyły się uroczyste obchody. Uroczystość została 
przełożona na 2021 r. 
W odniesieniu do tematu aktów urodzenia nadmienić należy, że w dalszym ciągu przeważająca ilość aktów 
sporządzonych w USC w Lesku w 2020 r. dotyczy dzieci mieszkańców powiatu sanockiego. W stosunku do ogólnej 
liczby sporządzonych aktów urodzenia wynosiła ona 47,3%. Poniżej zamieszczono tabelę obrazującą rozkład 
procentowy z podziałem na powiaty w latach 2019-2020. Dla pełniejszego obrazu uwzględnia ona tylko 
i wyłącznie akty urodzenia typowe, sporządzane w ramach rejestracji bieżącej, pomijając akty nietypowe, a więc 
dot. dzieci urodzonych za granicą i sporządzone na mocy postanowień sądu powszechnego (w 2019 r. było to 
w sumie 27 aktów, natomiast w 2020 – 26 aktów): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Widocznym jest, że liczba urodzeń w odniesieniu do powiatu leskiego i sanockiego pozostała na podobnym 
ilościowo poziomie, jak miało to miejsce w roku poprzednim. Zmienił się tylko udział procentowy.  
Zauważyć można natomiast spory wzrost ilościowy w odniesieniu do powiatu bieszczadzkiego. Liczba aktów dot. 
dzieci mieszkańców tego powiatu wzrosła bowiem aż o 53, co oznacza wzrost o blisko 104% w porównaniu do 
roku 2019. Z pewnością ma to wymierny związek z faktem, iż z końcem lutego 2020 r., w ramach planu 
naprawczego, zatwierdzonego podczas sesji Rady Powiatu Bieszczadzkiego w dniu 30 grudnia 2019 r., 
zlikwidowano oddział ginekologiczno-położniczno-noworodkowy w SP ZOZ  w Ustrzykach Dolnych. To kolejny 
zamknięty tego typu oddział w sąsiednich powiatach po oddziale ginekologiczno-położniczym i noworodkowym 
w Sanoku, który zlikwidowano w 2016 r. 
Wspomnieć należy, że w wyniku nowelizacji przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu 
cywilnego, od dnia 1 czerwca 2018 r. istnieje możliwość dokonania elektronicznego zgłoszenia urodzenia (za 
pośrednictwem skrzynki ePUAP). Poniższa tabela obrazuje liczbę aktów urodzenia sporządzanych w USC w Lesku 
w ostatnich latach oraz liczbę zgłoszeń urodzenia dokonanych w formie elektronicznej: 
 

Zauważyć można, że ogólna liczba sporządzonych aktów 
wzrosła o 10,8% w porównaniu do roku poprzedniego. 
Ponadto, w 2019 r. liczba elektronicznych zgłoszeń 
urodzenia dotyczyła zaledwie 3,46% wszystkich 
sporządzonych aktów urodzenia, natomiast w 2020 r. 
było to już blisko 13,87%. Zauważyć można więc spory 
wzrost ilościowy, bo aż o 343,75%, do czego 
niewątpliwie również przyczyniła się epidemia i większy 
nacisk na załatwianie spraw drogą elektroniczną. 

Najpopularniejsze imiona nadawane przez rodziców w Urzędzie Stanu Cywilnego w Lesku w 2020 r. to Franciszek 
(15 razy) i Antoni (13 razy) dla chłopców oraz Julia (13 razy) i Zofia (10 razy) dla dziewczynek. Z najrzadziej 
nadawanych imion wymienić można natomiast takie jak: Kasjan, Roch, Sylweriusz, Wenanty, Miłosław, Mia, 
Elena, Marcjanna, Inka. 

Powiat Liczba 
urodzeń  

Stosunek 
procentowy 

2019 2020 2019 2020 

leski 131 139 30,1% 28,6% 

sanocki 237 231 54,5% 47,5% 

bieszczadzki 51 104 11,7% 21,4% 

pozostałe 16 12 3,7% 2,5% 

Ogółem 435 486 100% 100% 

Rok 
urodzenia 

Ogólna liczba 
sporządzonych 

aktów 
urodzenia 

Zgłoszenia 
dokonane 

przez ePUAP 

2020 512 71 

2019 462 16 

2018 593 6 

2017 573 nie dotyczy 
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1.2. EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE 
W ramach stanowiska ds. ewidencji ludności w 2020 r. zameldowano 394 osoby, wymeldowano 49 osób, a 8 
osób zgłosiło wyjazd poza granice Rzeczypospolitej Polskiej. Poza tym wydano 14 decyzji w sprawach 
meldunkowych. Wśród nich było 9 decyzji o wymeldowaniu i 5 decyzji o umorzeniu postępowania. 
Ponadto wydano 232 zaświadczenia zawierające pełny wykaz danych osoby i dokonano 57 udostępnień danych 
z rejestru mieszkańców,  rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL, a także wydano 1 decyzję 
o odmowie udostępnienia danych i pozostawiono 2 wnioski bez rozpoznania. Nadano również 9 numerów PESEL 
i usunięto 136 niezgodności w rejestrze PESEL. Wskazać należy w tym miejscu, że w 2019 r. dokonano tylko 3 
elektroniczne zgłoszenia meldunkowe za pośrednictwem skrzynki ePUAP, w 2020 r. dokonano ich już 21. Oznacza 
to wzrost aż o 600%. W kwestiach demograficznych zauważyć należy, że w okresie od 01.01.2020 r. do 
31.12.2020 r. liczba mieszkańców Gminy zmniejszyła się o 82 osoby i wyniosła na koniec roku 11 158 osób, w tym 
5 747 kobiet i 54 11 mężczyzn. Kobiety stanowią zatem 51,5% populacji gminy Lesko. Poniżej tabela 
przedstawiająca liczbę mieszkańców zameldowanych na pobyt stały, w rozbiciu na poszczególne miejscowości wg 
stanu na dzień 31.12.2020 r.: 

Z powyższych danych wynika, że najwięcej stałych 
mieszkańców w gminie Lesko, oprócz miasta Leska, 
mają sołectwa Średnia Wieś i Hoczew, najmniej zaś 
Dziurdziów i Weremień. W porównaniu do danych 
ogólnych stwierdzić można, że mieszkańcy Średniej Wsi 
stanowią 9,3% mieszkańców całej gminy i blisko 17,8% 
mieszkańców wszystkich sołectw w sumie, natomiast 
Hoczew – odpowiednio 6,8% i 12,9%. W mieście Lesko 
natomiast najwięcej stałych mieszkańców mają ulice 
Smolki i Unii Brzeskiej. Przy ulicy Smolki zamieszkuje 
17,9% mieszkańców miasta, a przy ulicy Unii Brzeskiej – 
10,1%. Liczba mieszkańców Gminy w rozróżnieniu na 
poszczególne kategorie wiekowe: 
- liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym (0-
17 lat) wynosiła 1894 osób, co stanowi 16,97% liczby 
ogólnej; 
- liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym: kobiety 
(18-59 lat) – 3207 osób, co stanowi 28,74% liczby 
ogólnej i mężczyźni (18-64 lat) – 3633 osób, co stanowi 
32,56% liczby ogólnej; 
- liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym: 
kobiety (60 lat i więcej) – 1604 osób, co stanowi 
14,38% liczby ogólnej i mężczyźni (65 lat i więcej) – 820 

                osób, co stanowi 7,35% liczby ogólnej. 
Całość obrazuje poniższa tabela: 

Mężczyźni (M) Kobiety (K) 

Wiek Liczba Wiek Liczba 

0-2 146 0-2 133 

3 61 3 40 

4-5 87 4-5 106 

6 59 6 47 

7 49 7 52 

8-12 282 8-12 280 

13-15 166 13-15 163 

16-17 108 16-17 115 

18 52 18 56 

19-20 109 19-20 113 

21-40 1510 21-40 1529 

41-60 1595 41-59 1509 

61-64 367 60-64 415 

65-70 322 65-70 439 

71-81 315 71-81 440 

> 81 183 > 81 310 

Nazwa miejscowości/ liczba mieszkańców 
(wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.) 

Bachlawa 231 

Bezmiechowa Dolna 473 

Bezmiechowa Górna 257 

Dziurdziów 186 

Glinne 312 

Hoczew 757 

Huzele 501 

Jankowce 565 

Lesko 5291 

Łączki 228 

Łukawica 371 

Manasterzec 540 

Postołów 228 

Średnia Wieś 1042 

Weremień 176 

Suma 11 158 
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W odniesieniu do seniorów liczby przedstawiają się następująco: 
Seniorzy (stan na 31 grudnia 2020) 
Z danych wynika, że seniorzy w sumie stanowią blisko 25,95% populacji gminy Lesko, przy czym 52,64% z nich 
zamieszkuje na terenie miasta, a 47,36 % na terenach wiejskich.  
Wśród nich jest też jedna stulatka, mieszkanka Huzel. Pan Burmistrz wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu 
Cywilnego oraz przedstawicielami ZUS odwiedzili szacowną jubilatkę w dniu jej urodzin (07.02.2020 r.), by złożyć 
życzenia, wyrazy szacunku i wręczyć upominek. 
W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. liczba osób zameldowanych na pobyt czasowy wyniosła 343, w tym 
147 kobiet i 196 mężczyzn. W porównaniu do roku 2019 liczba łączna zmniejszyła się o 18 osób, a więc o 5%. 
Na terenie miasta Leska czasowo przebywało 281 osób, czyli 81,92% wszystkich, a na terenach wiejskich 62 
osoby (18,08%). Zauważyć można, że spadek ten dotyczył tylko i wyłącznie obszarów wiejskich, ponieważ liczba 
osób zameldowanych na terenie miasta utrzymała się na tym samym poziomie, jak miało to miejsce w roku 2019. 
Poniżej wykres obejmujący zmiany, które miały miejsce w roku ubiegłym: 
 

 
 
Na koniec 2019 r. na terenach miejskich (miasto Lesko) na pobyt stały mieszkało 5329 osób, z kolei na terenach 
wiejskich (sołectwa) – 5909 osób. Na koniec 2020 r. dane te przedstawiały się następująco: na terenach miejskich 
mieszkało 5291 osób, czyli 38 osób mniej (-0,71%), a na terenach wiejskich 5867 osób, czyli 42 osoby mniej           
(-0,71%). Poniżej wykres obejmujący również zmiany, które miały miejsce w ostatnich latach: 
 

 
 
 

  kobiety mężczyźn
i 

miasto wieś 

60+ 1663 1232 1524 1371 
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W 2020 r. w gminie Lesko urodziło się 83 dzieci, w tym 33 dziewczynki (39,76% wszystkich) i 50 chłopców 
(60,24% wszystkich), natomiast zmarło 124 osoby, w tym 46 kobiet (37,1%) i 78 mężczyzn (62,9%). 
W porównaniu do ostatnich lat ogólna liczba urodzeń i zgonów przedstawia się następująco: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z danych tych wynika, iż liczba urodzeń w porównaniu do roku poprzedniego zmniejszyła się o 14,4%, a liczba 
zgonów zmalała o 6%. Ujemny przyrost naturalny uległ tym samym zwiększeniu o 17,1%. Analizując i porównując 
kwestie zmniejszenia liczby mieszkańców gminy Lesko (-80 osób) i przyrostu naturalnego (-41 osób) stwierdzić 
można dodatkowo, że w wyniku tylko i wyłącznie zmian meldunkowych liczba ogólna mieszkańców zmniejszyła 
się o 39 osób. 
 
W 2020 r. przeprowadzono wybory na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Pierwsza tura wyznaczona na dzień 
10 maja 2020 nie odbyła się z powodu epidemii wirusa SARS-CoV-2. Nowy termin I tury wyznaczono na dzień 28 
czerwca 2020 r., a II tury na dzień 12 lipca 2020 r.  Wprowadzono powszechne wybory korespondencyjne. 
W I turze liczba uprawnionych do głosowania w gminie Lesko wyniosła 9049 osób. W sumie sporządzono 10 
aktów pełnomocnictw do głosowania, wydano 52 zaświadczenia o prawie do głosowania, wysłano 54 pakiety 
wyborcze. Liczba dopisanych do spisu wyniosła 62, a liczba skreślonych ze spisu wyniosła 328. Frekwencja 
w gminie Lesko w wyniosła 59,41%. 
W II turze liczba uprawnionych do głosowania w gminie Lesko wyniosła 9032 osoby. W sumie sporządzono 
dodatkowo 14 aktów pełnomocnictw do głosowania, wydano 103 zaświadczenia o prawie do głosowania, 
wysłano 61 pakietów wyborczych. Liczba dopisanych do spisu wyniosła 185, a liczba skreślonych ze spisu 
wyniosła 501. Frekwencja w gminie Lesko wyniosła 63,64%.  
W tabeli poniżej przedstawiono zestawienie porównawcze frekwencji wyborczej w ostatnich i poprzednich 
wyborach na prezydenta RP: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zauważyć można znaczący wzrost frekwencji w porównaniu do sytuacji, jaka miała miejsce w roku 2015.  
W gminie Lesko jest to wzrost w I turze o 14,55%, a w II turze o 13,44%. W odniesieniu do województwa 
podkarpackiego wzrost w I turze wyniósł 13,83% a w II turze 10,84%, natomiast w odniesieniu do całego kraju 
wzrost w I turze wyniósł 15,55%, a w II turze 12,84%. 
W ramach stanowiska ds. dowodów osobistych wydano 611 dowodów osobistych, przyjęto 75 zgłoszeń o utracie 
lub uszkodzeniu dowodu osobistego, unieważniono 120 dowodów osobistych w Rejestrze Dowodów Osobistych,  
dokonano 2 udostępnienia danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami 
osobistymi. Z urzędu nadano 8 numerów PESEL dla obywateli polskich zamieszkałych poza terytorium RP 
w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości. 
Do Urzędu Miasta i Gminy Lesko w roku 2019 wpłynęło 30 wniosków złożonych przez e-usługę, natomiast w roku 
2020 złożono już 65 wniosków. Oznacza to, iż nastąpił wzrost o blisko 116,7%. 
W dniach 14.02.2020 r. – 18.02.2020 r. w Gminie Lesko odbyła się kwalifikacja wojskowa. Wezwano łącznie 75 
mężczyzn z rocznika 2001 oraz 11 mężczyzn o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej z rocznika 
starszego. Nie zgłosiło się łącznie 12 mężczyzn, w tym 1 mężczyzna z rocznika podstawowego oraz wszyscy 
z rocznika starszego, z uwagi na fakt przebywania za granicą. Wezwano ponadto 2 kobiety. 

 2018 2019 2020 

Urodzenia 100 97 83 

Zgony 120 132 124 

Przyrost 
naturalny 

-20 -35 -41 

Obszar Rok 

2015 2020 

I tura II tura I tura II tura 

gmina Lesko 44,86% 50,20% 59,41% 63,64% 

woj. podkarpackie 49,54% 55,65% 63,37% 66,49% 

Polska 48,96% 55,34% 64,51% 68,18% 
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1.3. BEZPIECZEŃSTWO, DZIAŁANIA KRYZYSOWE 
W ramach obowiązków Gminy, dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa realizowane są m. in. zadania 
związane z obronnością kraju, obroną cywilną, zarządzaniem kryzysowym, zwalczaniem skutków klęsk 
żywiołowych, powszechnym obowiązkiem obrony, jak również ochrony zdrowia. Dla potrzeb mieszkańców 
funkcjonuje telefon alarmowy.  
Najwięcej działań w kwestii bezpieczeństwa, podejmowanych w 2020 r., związanych było z epidemią wirusa 
SARS-CoV-2. Już od początku zagrożenia, pomimo sporej dynamiczności i zmienności sytuacji, w Urzędzie Miasta 
i Gminy Lesko podejmowano stosowne kroki zmierzające do minimalizowania zagrożeń. 
W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa na terenie kraju, na mocy zarządzeń 
z dnia 11 marca 2020 r., w tym w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad obowiązujących na terenie Gminy 
Lesko, związanych ze stwierdzonymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Województwa Podkarpackiego, 
przypadkami COVID-19, Burmistrz Miasta i Gminy zalecił odwołanie i nieorganizowanie nowych wydarzeń 
społecznych, kulturalnych i sportowych. Czasowo zawiesił również handel na targowisku przy ul. Mickiewicza 
w Lesku. 
Zarządzeniem z dnia 12.03.2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS–COV-2 wśród 
Pracowników Urzędu Miasta i Gminy Lesko oraz jednostek organizacyjnych ograniczono do minimum 
bezpośrednie kontakty pracowników w miejscu pracy. 
W dniu 13.03.2020 r. odbyło się posiedzenie Miejsko – Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, który 
rozszerzony o kierownictwo wszystkich wydziałów Urzędu, jednostek, spółek, a także przedstawicieli policji 
i straży pożarnej, rozpoczął monitorowanie sytuacji. Od 14.03.2020 r. w kraju zaczął obowiązywać stan 
zagrożenia epidemicznego, w związku z czym Zespół wypracował i określił zadania związane z rozwijającą się 
sytuacją. Wystosowano również apel do mieszkańców miasta i gminy o przestrzeganie restrykcji i zasad 
postępowania w obliczu zagrożenia epidemiologicznego. Dodatkowo podjęto działania informacyjne, przy 
wykorzystaniu strony internetowej Urzędu oraz mediów społecznościowych. Były to m. in. instrukcje Głównego 
Inspektoratu Sanitarnego, dotyczące zachowania podstawowych zasad higieny. 
Następnie, zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 16.03.2020 r. powołano Zespół do spraw koordynacji 
działań na terenie Gminy Lesko w związku z zagrożeniem wystąpienia wirusa SARS-CoV-2, wstrzymana została 
również bezpośrednia obsługa interesantów. W tym samym dniu uruchomiona została  całodobowa infolinia dla 
mieszkańców gminy Lesko. Telefonicznie można było uzyskać wszystkie niezbędne informacje związane 
z pandemią koronawirusa, zgłaszać osoby wracające z zagranicy oraz przypadki naruszania kwarantanny. Można 
było również sygnalizować potrzeby osób starszych, schorowanych, dla których problemem było samodzielne 
poradzenie sobie z zaistniałą sytuacją – zwłaszcza w zakresie dostarczania posiłków, żywności, lekarstw. Infolinię 
w początkowej fazie obsługiwał  pracownik ds. ZK, OC i SW. Wraz z rozwijającą się sytuacją ustalono dyżury 
pracowników Urzędu do obsługi infolinii. W trakcie funkcjonowania infolinii (do końca maja) pracownicy pełniący 
dyżur przeprowadzili łącznie blisko 60 rozmów telefonicznych.  
W Urzędzie Miasta i Gminy Lesko podjęte zostały daleko idące środki ostrożności, mając na uwadze zarówno 
bezpieczeństwo zatrudnionych w nim osób, jak i tych załatwiających różne, ważne sprawy. Na parterze budynku 
przy ul. Parkowej, przed biurem podawczym wyznaczona została tzw. czerwona linia dla petentów, aby 
powstrzymać przebywanie dużej liczby osób w jednym czasie i masowe ich wchodzenie do budynku. W holu 
przed wejściem do budynku ustawione zostały urny na dokumenty. Wrzucone dokumenty objęte były 48-
godzinną kwarantanną, a następnie pracownicy nadawali im urzędowy bieg, licząc od dnia pozostawienia pisma. 
W holu budynku Ratusza również utworzono linię ograniczającą ilość interesantów mogących przebywać 
w budynku w tym samym czasie. 
Zgodnie z zaleceniami rządu oraz kuratora oświaty zawieszone zostały zajęcia lekcyjne, a także pozalekcyjne. 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie uruchomiło telefoniczne poradnictwo psychologiczne dla mieszkańców 
pozostających na kwarantannie. Od 20 marca na obszarze całego kraju wprowadzono stan epidemii. 
Zarządzeniem z dnia 26.03.2020 r. czasowo, tj. do dnia 10.04.2020 r. zawieszono działalność placówek, takich jak 
żłobki, środowiskowe domy samopomocy i warsztaty terapii zajęciowej. Zawieszenie przedłużono następnie do 
odwołania zarządzeniem z dnia 10.04.2020 r. 
W dniu 04.04.2020 r. dla seniorów i najbardziej potrzebujących mieszkańców bezpłatnie rozdawane były 
warzywa, a w dniu 10.04.2020 r. rozdysponowanych zostało 100 kg mąki. 
Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 08.04.2020 r. z dniem 14.04.2020 r. przywrócono handel na 
targowisku przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego. 
Zarządzeniem z dnia 10.04.2020 r. do odwołania ograniczono korzystanie z terenów publicznych (odwołano 
20.04.2020 r.). 
Podczas pandemii do działań zaangażowane zostały także jednostki OSP. OSP Średnia Wieś na terenie miasta 
i gminy ogłaszało komunikaty o konieczności pozostania w domach. Z kolei OSP Łukawica została wyznaczona do 
dostarczania pomocy żywnościowej dla osób będących na kwarantannie oraz dla osób starszych, potrzebujących 
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pomocy. W sumie, w trakcie 15 wyjazdów, dostarczono 40 paczek do miejscowości: Bachlawa, Hoczew, Huzele, 
Lesko, Glinne, Manasterzec, Łukawica i Bezmiechowa Dolna. 
Od dnia 16.04.2020 r. wprowadzono obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych. W związku z tym 
w dniach 21 i 30 kwietnia Urząd zorganizował akcję rozdawania maseczek mieszkańcom miasta i wszystkich 
sołectw. Nawiązana została również współpraca z dostawcą maszyn samoobsługowych, tzw. maseczkomatów, 
które w połowie maja pojawiły się w Lesku. Zainstalowano je przy budynku Centrum Informacji Turystycznej oraz 
przy dworcu autobusowym. Dzięki nim w razie potrzeby każdy mógł zaopatrzyć się w maseczkę, rękawiczki, czy 
płyn dezynfekcyjny. 
W ramach innych działań podjęto ponadto współpracę z WOT w zakresie dystrybucji płynu odkażającego dla 
szkół i przedszkoli oraz dostarczania paczek żywnościowych (w sumie dostarczono 28 paczek),  zabezpieczono 18 
domków z przeznaczeniem na ewentualne odbywanie kwarantanny, a także codziennie przesyłano raporty do 
Starostwa Powiatowego w Lesku o stanie obiektów na kwarantannie. 
Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 23.07.2020 r. określono zasady organizacji bezpośredniej obsługi 
interesantów w Urzędzie, które dostosowane były do aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów obowiązujących 
w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 
Wobec znów pogarszającej się sytuacji epidemicznej, zarządzeniem z dnia 20.10.2020 r. ponownie ograniczono 
bezpośrednią obsługę interesantów przez urząd, a w dniu 03.11.2020 r. ustalono zasady organizacji tzw. pracy 
zdalnej. 
Rok 2020 był trudny dla gminy Lesko nie tylko z powodu problemów związanych z pandemią. Ulewne deszcze, 
które wystąpiły w maju i czerwcu, spowodowały lokalne podtopienia, zalewając domy, budynki gospodarcze, 
posesje, drogi i pola uprawne. Miały miejsce także osunięcia ziemi, skarp i nasypów drogowych. Najgorsza 
sytuacja miała miejsce w dniu 23.03.2020 r., kiedy po obfitych nocnych opadach z brzegów wystąpiły niewielkie 
potoki, podtapiając zabudowania m.in. w Hoczwi, Jankowcach, Łukawicy i Huzelach. To właśnie tam najwięcej 
pracy mieli strażacy z komendy powiatowej PSP w Lesku, a także z gminnych jednostek OSP. Łącznie 
w działaniach brało udział blisko 40 strażaków ochotników oraz pracownicy LPK i firm udrażniających koryta 
rowów i cieków wodnych. 
Został zwołany sztab kryzysowy, aby na bieżąco monitorować sytuację na terenie gminy. Zarządzeniem 
Burmistrza od godziny 19.00 wprowadzono stan alarmu przeciwpowodziowego oraz uruchomiono całodobowy 
dyżur. Do działań zabezpieczających bieżącą sytuację zużytych zostało ok 3000 worków oraz 32 tony piasku. 
Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne zakupiło 60 ton piasku do zabezpieczania zalewanych terenów. Z rezerw 
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego gmina Lesko otrzymała 5000 worków. 
Z uwagi na utrzymywanie się trudnej sytuacji, alarm przeciwpowodziowy został odwołany dopiero zarządzeniem 
z dnia 29.06.2020 r. 
Sprawne działanie podczas wystąpienia powodzi i skuteczne ograniczanie jej skutków było możliwe dzięki 
rozwinięciu całodobowego stałego dyżuru, szybkiej wymianie informacji i bieżącemu reagowaniu na 
przyjmowane zgłoszenia. Należy podkreślić doskonałą współpracę między wszystkimi, którzy uczestniczyli 
w działaniach ratowniczych. Udana współpraca pozwoliła sprawnie walczyć ze skutkami żywiołu i udzielić 
poszkodowanym niezbędnej pomocy we właściwym czasie. 
W dniu 27.09.2020 r., przy ul. Słowackiego w Lesku, w godzinach wieczornych doszło do pożaru domu 
mieszkalnego. Objęte pożarem było poddasze budynku, które uległo doszczętnemu spaleniu, natomiast parter 
domu został zalany w wyniku akcji gaśniczej. Ewakuowano 3 osoby, którym zabezpieczono hotel tymczasowy 
w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym "Bieszczadnik". W akcji uczestniczyły jednostki PSP Lesko oraz OSP 
z Średniej Wsi, Jankowiec i Łukawicy. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję o przeznaczeniu 
budynku do rozbiórki. 
Z pozostałych kwestii, jednym z najważniejszych zadań, jakie przeprowadzono w 2020 r. w sprawach obronnych, 
było wykonanie planu operacyjnego oraz opracowanie kart realizacji zadań operacyjnych, dotyczących Planu 
Operacyjnego funkcjonowania Gminy Lesko w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa 
i w czasie wojny. Plan został zatwierdzony przez Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego oraz przez Wojewodę Podkarpackiego w dniu 10.12.2020 r. 
Na terenie powiatu leskiego funkcjonuje Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, gdzie pełniony jest 
całodobowy dyżur na potrzeby zarządzania kryzysowego dla gmin powiatu leskiego, w tym dla miasta i gminy 
Lesko. PCZK przyjmuje meldunki o zdarzeniach i zagrożeniach występujących na terenie miasta i gminy Lesko, 
a następnie powiadamia odpowiednie służby o zaistniałych sytuacjach. Raporty przesyła się codziennie do 
godziny 900. 
W 2019 r. na polecenie Burmistrza, jako Szefa Obrony Cywilnej przeprowadzono test sprawności systemu 
alarmowania (syreny) Miasta i Gminy Lesko. Test  wykazał wadę i słabość, polegającą na podatności systemu na 
zakłócenia fal radiowych, co w skrajnych przypadkach skutkować mogło nieuruchomieniem syren przez system. 
W związku z tym w 2020 r., w ramach podjętych działań przeprowadzono szereg prac naprawczych, 
konserwujących oraz sprawdzających. W wyniku przeprowadzonej ekspertyzy stwierdzono, że system 
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alarmowania na terenie miasta i gminy Lesko ma ok. 30 lat i z tego względu mogą pojawiać się problemy 
z załączaniem, spowodowane przez przestarzały sprzęt, jak również przez powstające nowe anteny, odbiorniki 
i rozwijające się sieci informatyczne, oparte na przesyłaniu danych za pośrednictwem fal radiowych, które mogą 
powodować zakłócanie fal radiowych wykorzystywanych przez system alarmowania Miasta i Gminy Lesko. 
W miarę możliwości finansowych działania modernizacyjne przeprowadzane są na bieżąco. Jednym z najbardziej 
istotnych działań, przeprowadzonych w 2020 r. była wymiana akumulatorów syren w Średniej Wsi, Hoczwi 
i Dziurdziowie. 
W dniu 1 sierpnia o godzinie 17.00 w mieście i sołectwach nadano akustyczny sygnał alarmowy dla upamiętnienia 
76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego; jednocześnie dokonano udanego sprawdzenia sprawności 
systemu alarmowania. 
Wyznaczone podmioty gospodarcze realizują zadania obronne poprzez wykonywanie świadczeń na rzecz obrony. 
Nakładanie świadczeń i wezwań do ich wykonywania należy do zadań Burmistrza Miasta i Gminy Lesko. W tym 
zakresie, w 2020 r. wydano 8 decyzji. Wykonano również plan świadczeń rzeczowych i osobistych. 
Zadania, które powinny być zaplanowane w ramach przygotowań w zakresie obronności, wyznacza Wojewoda 
Podkarpacki na mocy wytycznych do planu szkolenia na dany rok. Na podstawie ww. wytycznych wykonano 
Miejsko – Gminny plan szkolenia obronnego na 2020 r., który został zatwierdzony w PUW w Rzeszowie oraz 
zrealizowany w ciągu całego 2020 r. Zaktualizowano również Miejsko – Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego. 
W 2020 r. zaktualizowano także Instrukcję działania Punktu Kontaktowego /PK/ HOST NATION SUPPORT /HNS/ 
Wojewody Podkarpackiego, dotyczącego wsparcia przez państwo-gospodarza pobytu i działań wojsk 
sojuszniczych na terenie gminy. Ponadto przeprowadzono konserwację sprzętu w magazynie OC. 
Zarządzeniem z dnia 30.06.2020 r. określono zadania i organizację stałego dyżuru Burmistrza Miasta i Gminy 
Lesko na potrzeby kierowania procesem podwyższania gotowości obronnej państwa na terenie gminy Lesko. 
W dniu 27.10.2020 r. przeprowadzony został trening AK AP (Akcja Kurierska Administracji Publicznej), którego 
celem było sprawdzenie systemu obiegu informacji w procesie doręczania dokumentów powołania w relacji 
WSzW w Rzeszowie – PUW w Rzeszowie – WKU w Sanoku – SP Lesko – UMiG Lesko. W tym samym dniu 
przeprowadzono również trening SD (Stały Dyżur).  
Pracownik ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw wojskowych, zgodnie z planem miał uczestniczyć 
w spotkaniach oraz szkoleniach w PUW w Rzeszowie i w WKU Sanok, ze względu na epidemię wirusa SARS-CoV-2 
ww. przedsięwzięcia zostały odwołane. 
Z uwagi na wprowadzone obostrzenia odwołano również konferencję szkoleniową – szkolenie obronne kadry 
kierowniczej i pracowników UMiG Lesko oraz powiatowe kompleksowe ćwiczenie z zakresu ochrony ludności 
i obrony cywilnej nt.: „Przeciwdziałanie zagrożeniom i zapewnienie ochrony ludności w warunkach sytuacji 
kryzysowej”, z udziałem miasta i gminy Lesko, które zaplanowane było na dzień 16.10.2020 r.  
 

 
W ramach zadań ochrony zdrowia w 2020 r., w dniu 19 września na placu przed Starostwem Powiatowym 
wykonywane były badania na osteoporozę dla kobiet między 50 a 70 rokiem życia. Następnie w dniach 28-29 
września kobiety mogły skorzystać z bezpłatnych badań mammograficznych, wykonywanych w mammobusie, 
który ustawiony był na parkingu przy ul. Parkowej w Lesku. 
 
W poniższych tabelach przedstawiono zestawienie wydatków ponoszonych przez Urząd Miasta i Gminy Lesko na 
cele związane z Zarządzaniem Kryzysowym oraz na cele związane z Obroną Cywilną w porównaniu do roku 2018, 
2019. 
 

Porównanie kosztów Obrony Cywilnej  
w latach 2018, 2019 oraz 2020 

Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 

Zakup materiałów 
i wyposażenia 

393,03 zł. Zakup materiałów 
i wyposażenia 

142,31 zł. Zakup materiałów 
i wyposażenia 

2811,00 zł. 

Usługi pozostałe 
np. serwis 

pogodynka 

738,00 zł. Usługi pozostałe np. 
serwis pogodynka 

738,00 zł. Usługi pozostałe,  
w tym przegląd 

systemu alarmowania 

2323,35 zł. 

Suma w 2018 1 131,03 zł. Suma w 2019 880,31 zł. Suma w 2020 5134,35 zł. 
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1.4. STRAŻE POŻARNE 
 
Ochrona przeciwpożarowa jest zadaniem własnym samorządu terytorialnego. Zadania związane z ochroną 
przeciwpożarową realizuje Wydział Spraw Obywatelskich, który zajmuje się zarządzaniem kryzysowym, obroną 
cywilną, reagowaniem skutkom klęsk żywiołowych itp. Gmina Lesko zadania te wypełnia poprzez wspieranie 
działalności statutowej Ochotniczych Straży Pożarnych.  
Działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej finansowana jest z budżetu gminy oraz ze środków własnych 
Ochotniczych Straży Pożarnych. 
Na terenie miasta i gminy Lesko działa 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, z których 3 są włączone do 
Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego (KSRG), tj.: 

 - OSP Jankowce,  
- OSP Łukawica,  
- OSP Średnia Wieś.  

 Pozostałe 4 jednostki są poza systemem, tj.:  
- OSP Bezmiechowa, 
- OSP Dziurdziów, 
- OSP Hoczew, 
- OSP Manasterzec. 

Jednostki OSP zrzeszone są w Związkach Ochotniczych Straży Pożarnych RP i na szczeblu gminy tworzą Zarząd 
Miejsko – Gminny. W ramach OSP zrzeszonych jest ok. 200 ochotników, z czego działa 110 osób, posiadających 
odpowiednie przeszkolenie oraz badania i mogą uczestniczyć w działaniach ratowniczych. 
Jednostki OSP z terenu gminy Lesko brały udział w szeregu działań ratowniczo – gaśniczych, które zebrano w 
poniższej tabeli: 

Lp. Nazwa jednostki KSRG Pożary  Miejscowe 
zagrożenia  

Alarmy 
fałszywe  

Zabezpieczenie rejonu                      
w komendzie PSP 

Lesko 

Wyjazdy 
gospodarcze  

Razem 

1.  OSP Jankowce TAK 3 5 0 1 4 13 

2.  OSP Łukawica TAK 2 21 0 9 4 36 

3.  OSP Średnia Wieś TAK 10 18 1 2 3 34 

4.  OSP 
Bezmiechowa 

NIE 2 5 0 1 1 9 

5.  OSP Hoczew NIE 1 10 1 0 0 12 

6.  OSP Dziurdziów NIE 0 1 0 0 0 1 

7.  OSP Manasterzec NIE 0 2 0 0 1 3 
 Legenda:  

Zabezpieczenie rejonu - gdy do działań ratowniczo-gaśniczych wyjeżdżają zastępy PSP wówczas do Komendy ściągane są 
jednostki z OSP na zabezpieczenie w przypadku wystąpienia zagrożeń  
Wyjazdy gospodarcze – wyjazd zgłaszany do komendy PSP np.: Wyjazd na obchody 3 maja, 11 listopada, wyjazd 
na zabezpieczenie wydarzeń kulturalno – sportowych, ćwiczenia PSP z jednostkami OSP.  

 
 

Porównanie kosztów Zarządzania Kryzysowego  

w latach 2018, 2019 oraz 2020 

Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 

Zakup 

materiałów 

i 

wyposażenia 

1296,58 Zakup materiałów 

i wyposażenia 

1885,71 Zakup 

materiałów 

i 

wyposażenia 

34196,98  

Usługi 

pozostałe w 

tym sytuacje 

kryzysowe  

1073,61 Usługi pozostałe  

w tym Sytuacje 

kryzysowe 

 

W zestawieniu ujęto również wydatek 

związany z przywróceniem sprawności 

syreny alarmowej. Środki zostały 

zwrócone w formie dofinansowania 

z PUW w Rzeszowie (5027,53 zł.) 

 1088,00 

+  

5027,53 

=  

  6115,53 

Usługi 

pozostałe w 

tym sytuacje 

kryzysowe  

 

48076,40  

Suma 2370,19  8001,24  82273,38 
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Wykaz samochodów pożarniczych gminy Lesko: 

 
 

Jednostki OSP z terenu gminy Lesko 
oprócz działań ratowniczo – 
gaśniczych i szkoleń, brały także 
udział w wydarzeniach kulturalno-
sportowych: weekend sportów 
ekstremalnych Lesko-Weremień, 
piknik rodzinny, pokaz sprzętu 
w ramach pikniku rodzinnego nad 
Sanem. 
 
 
 
 
 
 
 

Wydatki, ponoszone przez gminę Lesko na jednostki OSP zebrać można w 7 punktach, które obrazuje poniższa 
tabela: 
 

Lp. Wydatek Kwota (zł.) 

1.  Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie do realizacji wniosków z 
WFOŚiGW  

3 000,00 

2.  Ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach strażaków 
ochotników z terenu miasta i gminy Lesko  

26329,18 

3.  Zakup materiałów i wyposażenia  25 349,20 

4.  Usługi remontowe  15 306,39 

5.  Zakup energii, gazu 14 064,37 

6.  Różne opłaty i składki, np. ubezpieczenie samochodów pożarniczych  8 245,20 

7.  Usługi zdrowotne - badania okresowe strażaków OSP  2 000,00 

 
Główne zadania zrealizowane w ramach OSP to: 

1) W pierwszym kwartale 2020 r. przez pracowników LGD Nasze Bieszczady przeprowadzone zostały 
kontrole: OSP Łukawica, OSP Dziurdziów, OSP Jankowce. W wyniku przeprowadzonych kontroli 
zweryfikowano realizowane zadania w roku 2019, dokonano wpłat środków finansowych na konta 
poszczególnych OSP; 

2) w miesiącach styczeń-luty odbyły się we wszystkich jednostkach zebrania sprawozdawcze; 
3) jednostka OSP Średnia Wieś złożyła wniosek na remont instalacji elektrycznej w remizie – wartość 

kosztorysowa: 34880,28 zł., deklarowane środki własne: 12280,28 zł. (budżet gminy Lesko), 
wnioskowana kwota dotacji: 22600,00 zł.; ostatecznie przyznano 22000,00 zł., a wkład Gminy Lesko 
wyniósł 10226,00 zł. Dokumentację rozliczeniową złożono terminowo w KP PSP w Lesku; 

4) w ramach przydzielonych limitów jednostki OSP złożyły wnioski o dotacje: 
 OSP Bezmiechowa – ogółem 3538,00 zł., w tym na sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej: 1688,00 zł. 

oraz na wyposażenie osobiste i ochronne 1850,00 zł.; 
 OSP Jankowce – do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dla jednostek krajowego 

systemu ratowniczo-gaśniczego na wyposażenie osobiste w kwocie 3600,00 zł., środki własne: 500,00 
zł.; 

 OSP Łukawica – do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dla jednostek krajowego 
systemu ratowniczo-gaśniczego na wyposażenie osobiste w kwocie 3600,00 zł. 
Umowy zostały podpisane i zrealizowane w terminie, w KP PSP w Lesku złożono dokumentację 

 rozliczeniową; 

Lp. Jednostka OSP Marka  

1 Łukawica VOLKSWAGEN, LT – 28, 2,5 TDI 

2 Łukawica Renault Midliner 4x4 

3 Jankowce Jelcz 010R 

4 Jankowce Volkswagen, 1,9 TDI 

5 Średnia Wieś   Jelcz 315 

6 Średnia Wieś   Mercedes – Benz ATEGO 

7 Manasterzec Żuk A-016 

8 Dziurdziów VOLKSWAGEN, Transporter T4  

9 Hoczew DAEWOO Lublin 

10 Bezmiechowa Renault – MASTER 
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5) w czerwcu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 
złożone zostały wnioski: 

 OSP Średnia Wieś otrzymała dotację na kwotę 14 760,00 zł. Dotacja z UMiG Lesko wyniosła 1500 zł. 
W ramach realizacji zadania pn.: „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Średnia 
Wieś celem zwiększenia potencjału technicznego” zakupiono 6 kpl. umundurowania oraz wyposażania 
osobistego strażaków ochotników; 

 OSP Hoczew otrzymała dotację na kwotę 14 951,37 zł. Dotacja z UMiG Lesko wyniosła 1500 zł., środki 
własne jednostki OSP Hoczew: 161,27 zł., Realizując zadanie pn. „Doposażenie Ochotniczej Straży 
Pożarnej w miejscowości Hoczew celem zwiększenia potencjału technicznego” zakupiono sprzęt 
ochronny i ratowniczy w postaci: hełm strażacki – 4 szt., agregat prądotwórczy – 1 szt., pompa do wody 
zanieczyszczonej – 1 kpl., pilarka do drewna – 1 szt., sprzęt do oświetlenia terenu akcji – 1 kpl.; 

6) przy pomocy Biura Promocji UMiG Lesko do Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego 
Rolników został złożony wniosek konkursowy na realizację zadania pn.: „Wspieranie jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich w ramach modernizacji, remontu i rewitalizacji 
budynków użyteczności publicznej, ratownictwa, edukacji dla społeczności lokalnej” na kwotę 20000,00 
zł. W wyniku konkursu przyznano kwotę 10000,00 zł. Gmina Lesko zabezpieczyła dodatkowo kwotę 
1169,00 zł. na wkład własny. Remont obejmuje położenie posadzki (płytek), a także prace polegające na 
przygotowaniu oraz odmalowaniu ścian w pomieszczeniu służącym do przechowywaniu sprzętu. 

W 2020 r. nie przeprowadzano naboru wniosków na „Dofinansowanie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” 
zwane 5000+. 
Ponadto w miesiącu lipcu zrealizowano badania okresowe dla 25 strażaków, natomiast  recertyfikacja KPP 
w 2020 r. nie była przeprowadzana. Zakończono etap I szkolenia podstawowego dla strażaków OSP – rozpoczęcie 
początkiem 2020 r. (2 osoby z OSP Łukawica, 3 osoby z OSP Dziurdziów, 1 osoba z OSP Hoczew, 2 osoby z OSP 
Średnia Wieś). 
Ze względu na pandemię ćwiczenia jednostek OSP, Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej oraz zawody 
sportowo-pożarnicze – nie odbyły się. 
 

2. WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY 
 
2.1. KANCELARIA OGÓLNA 
 
Obsługa petentów od marca 2020 r. ograniczona została do obsługi klienta w biurze kancelarii ogólnej oraz 
w strefie do tego wyznaczonej.  
Kancelaria Ogólna obsługiwała strony z zakresu: 

 wydawanie wniosków, 
 wydawanie zaświadczeń przygotowanych przez pracowników merytorycznych z poszczególnych 

wydziałów, aby ograniczyć przemieszczanie się osób, a zarazem usprawnić obsługę petentów 
w załatwieniu sprawy urzędowych,  

 wydawanie deklaracji oraz pomoc w ich wypełnianiu,  
 wydawanie kodów, harmonogramów oraz worków na odbiór odpadów komunalnych, 
 dokonywanie wpisów do CEIDG, 
 wydawanie wniosków o przyznanie Kart Seniora oraz pomoc w ich wypełnieniu. Łącznie wydano 316 

Ogólnopolskich Kart Seniora,  
 przyjmowanie reklamacji OZE , sporządzanie protokołów oraz przesłanie do serwisu, 
 przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych (na wolne stanowiska urzędnicze, praktyki, staże) 
 ogólna obsługa petentów, udzielanie bieżących informacji o sposobie załatwiania spraw. 

 
Zarządzeniem Nr 42 /III/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 16 marca 2020 roku wstrzymano 
bezpośrednią obsługę interesantów związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej z wyjątkiem szczególnie uzasadnionych przypadków (np. rejestracja, zgonów, rejestracja urodzeń).  
Pozostałe sprawy załatwiane były telefonicznie z pracownikiem merytorycznym danego wydziału w godzinach 
pracy Urzędu. Zalecona została obsługa petentów za pośrednictwem kontaktów telefonicznych, przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, a składanie wniosków umożliwione zostało przez platformę  e- PUAP,  bądź 
przez wrzucenie pism do specjalnie oznakowanej i przygotowanej  urny. Wszelkie wpłaty dokonywane były 
i nadal są za pośrednictwem przelewów bankowych. Powyższy okres wstrzymania bezpośredniej obsługi 
petentów trwał od 16.03-29.05.2020 r.  
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Lp. Korespondencja wpływająca do UMIG Lesko - rejestrowana w systemie PROTON  

1. 2019 r. 8306 

2. 2020 r.  7969 

 Korespondencja wpływająca do UMIG Lesko (deklaracje na odpady komunalne, faktury) 

1. 2019 r. 3828 

2. 2020 r. 4258 

 Korespondencja wpływająca za pośrednictwem platformy e-PUAP 

1. 2019 r.  728 

2. 2020 r.  1167 

 

Lp.  Korespondencja wychodząca – 
operator pocztowy 

1. 2019 r. 12801 

2. 2020 r. 11724 

 
W 2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Lesko odbył 397 spotkań służbowych. W każdy poniedziałek od 9:00 -11.00 
oraz czwartek od 15.00-17.00 pełnił dyżur dla mieszkańców. Z powodu pandemii koronawirusa odbywał 
rozmowy telefoniczne. Ponadto, kontaktował się ze stronami za pomocą komunikatora Skype podczas dyżurów 
online. Z jego inicjatywy powstała również nowa forma kontaktu z mieszkańcami – live (czat), podczas którego 
udzielał odpowiedzi na zadawane przez strony bieżące pytania. 
Liczba stron przyjętych przez Burmistrza Miasta i Gminy Lesko w gabinecie (osobiście) – 185. 
Dyżury telefoniczne – około 150. 
Głównymi tematami rozmów podczas dyżurów w 2020 roku były sprawy dotyczące: 

1) przyznania lokalu socjalnego przy ul. Przemysłowej w Lesku, 
2) przyznania mieszkania komunalnego oraz remontów mieszkań komunalnych, 
3) działek, dróg i chodników (remonty, zmiany granic, oświetlenie uliczne itp.), 
4) w/s pracy/stażu/praktyk, 
5) w/s wycinki drzew, 
6) w/s odroczenia płatności, 
7) w/s wodociągu/kanalizacji, 
8) w/s miejsc parkingowych, również dla osób niepełnosprawnych, 
9) w/s działalności jednostek organizacyjnych gminy oraz w sprawach oświatowych. 

 
Pan Łukasz Woźniczak, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Lesko, przyjmował strony w każdy dzień tygodnia, 
w różnych godzinach, w zależności od pełnionych obowiązków służbowych. Spotkania w gabinecie odbywały się  
w wyznaczonym dla mieszkańca terminie, bądź załatwiane były bezzwłocznie, na miejscu w Urzędzie. 
W okresach, w których wprowadzano odgórne obostrzenia bezpośrednie spotkania z Panem Zastępcą Burmistrza 
zastąpione zostały połączeniami telefonicznymi. Wyjątek, zarówno w przypadku spotkań z Burmistrzem jak 
i z Zastępcą Burmistrza, były sytuacje niecierpiące zwłoki lub wymagające bezpośredniej rozmowy. 
 
W roku 2020 Burmistrz Miasta i Gminy Lesko wydał 198 Zarządzeń, podpisał 227 umów cywilnoprawnych. 
W dniu 16 marca 2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy wydał Okólnik nr 1/2020 w sprawie wstrzymania 
bezpośredniej obsługi interesantów do niezbędnego minimum, za wyjątkiem USC w sprawie zgonów, urodzin.  
W dniu 23 lipca 2020 r. Burmistrz Miasta i gminy Lesko wydał Okólnik nr 2/2020 dotyczący procedury dotyczącej 
ochrony pracowników oraz klientów Urzędu Miasta i Gminy Lesko przed Covid-19. 
W trakcie roku do urzędu wpłynęło 80 wniosków o udzielenie informacji publicznej.  
 
Kontrole 
W roku 2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko odbyły się 2 kontrole.: 
14.07.2020 r. - kontrola zlecona przez Dyrektora IAS w Rzeszowie. Audyt z zakresie gospodarowania środkami 
pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020. Projekt RPPK.03.01.00-18-
0045/17. 
6.10.2020 r. – kontrola zlecona przez Państwową Inspekcję Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie. 
Covid-19 – sprawy pracownicze. 

Lp.  Korespondencja wychodząca - e-PUAP 
 

1. 2019 r. 425 

2. 2020 r. 406 
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2.2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
 
Gmina Lesko w 2020 roku rozpoczęła współpracę w obszarze ochrony danych osobowych z firmą M&P Legal 
Services Daniel Panek. W ramach umowy firma świadczy usługi Inspektora Ochrony Danych oraz przejęła 
podstawowe obowiązki Kierowników Jednostek jako Administratorów Danych. Współpraca objęła swoim 
zakresem: Urząd Miasta i Gminy Lesko, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesku, Leskie Centrum 
Edukacji i Sportu oraz placówki oświatowe: Szkoła Podstawowa w Lesku; Przedszkole Samorządowe w Lesku; 
Zespół Szkół Samorządowych w Hoczwi; Zespół Szkół Samorządowych w Średniej Wsi. Taka organizacja pracy 
przyniosła oszczędności na poziomie każdej jednostki, ze względu na brak potrzeby zatrudnienia osoby 
posiadającej niezbędne uprawnienia lub przygotowania do wykonywania obowiązków Inspektora Ochrony 
Danych jednego z pracowników w każdej jednostce.  
W ramach współpracy firma zapewnia:  

 4 osobowy zespół do obsługi jednostek objętych usługą; 
 zespół delegowany do obsługi jest interdyscyplinarny i składa się na niego informatyk, audytor oraz 

dwóch prawników; 
 Prace wykonywane są w formie stacjonarnych dyżurów z częstotliwością 1 dnia roboczego na dwa 

tygodnie; 
 Dodatkowo prace są wykonywane zdalnie (obejmują konsultacje telefoniczne, wideo konferencje oraz 

konsultacje za pośrednictwem poczty elektronicznej) bez limitu godzin, według zapotrzebowania 
jednostek objętych usługą;  

 
Główne zadania zrealizowane w roku 2020:  

 Aktualizacja obszaru obowiązku informacyjnego poprzez ujednolicenie podejścia, zastosowanie strategii 
warstwowej realizacji obowiązku informacyjnego z art. 13 i 14 RODO. Na to działanie składała się 
aktualizacja około 75 klauzul informacyjnych oraz tworzenie nowych; 

 Rozwiązywanie bieżących problemów prawnych i organizacyjnych w obszarze bezpieczeństwa informacji 
i ochrony danych osobowych; 

 Opracowanie zasad bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w warunkach pracy zdalnej podczas 
czasowego ograniczenia pracy Urzędu ze względu na stan zagrożenia epidemicznego i epidemii; 

 Inwentaryzacja i uruchomienie procesu zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji i danych 
osobowych;  

 Przegląd obowiązujących w Urzędzie i jednostkach procedur ochrony danych osobowych z aktualizacją.  
  
 
Wartość dodana wynikająca ze współpracy z firmą:  
 
W toku współpracy powołano w UMiG w Lesku zespół audytowy ds. bezpieczeństwa informacji składający się 
z pracowników Urzędu oraz przedstawicieli firmy M&P Legal Services Daniel Panek, który realizując zadania 
związane z ochroną danych osobowych zrealizował zadanie dorocznego audytu wymaganego przez przepisy Rady 
Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych 
i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. 
Uruchomienie tego działania dostarczyło rzetelnej wiedzy o stanie infrastruktury informatycznej Urzędu oraz 
pozwoliło wygenerować oszczędność w przedziale od 7 000 do 12 000 złotych (uwzględniając przeciętne ceny 
audytów bezpieczeństwa informacji na rynku).  
Pozytywny wpływ na obszar kontroli zarządczej obsługiwanych jednostek ze względu na opracowanie według 
potrzeb procedur kontroli zarządczej. Na przykład w roku 2020 przygotowano 6 procedur związanych z pracą 
stacjonarną, hybrydową i zdalną w jednostkach oświatowych ze względu na ogłoszony stan zagrożenia 
epidemicznego oraz epidemii wpływający organizację pracy placówek oświatowych. 
 
Podpisanie umowy z firmą zewnętrzną zdecydowanie ograniczyło ponoszone dotychczas koszty administracji 
w zakresie wynagrodzeń (dotychczas zadania IOD pełnił pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę).  
 
2.3. KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI 
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.), Zarządzeniem Nr 140/IX/20 Burmistrz Miasta i Gminy Lesko z dnia 
29 września 2020 r. wyznaczył Koordynatora do spraw Dostępności w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko w osobie 
kierownika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego.  
Do zadań koordynatora należy w szczególności: 

 Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do świadczonych usług, 
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 Przygotowanie i koordynacja wdrożenia Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu 
dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami, 

 Monitorowanie działalności gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie zapewniania dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami, 

 Przedstawianie Burmistrzowi Miasta i Gminy Lesko bieżących informacji o podejmowanych działaniach 
z zakresu realizowanych zadań. 
 

2.4. ZEBRANIA WIEJSKIE W SOŁECTWACH GMINY LESKO 
 
W 2020 roku w związku z wystąpieniem stanu epidemii na terenie całego kraju organizacja zgromadzeń w tym 
zebrań wiejskich ograniczona została do minimum. Odbyły się jedynie zebrania wiejskie w sprawach pilnych dla 
danego sołectwa. Jednym z ważniejszych zebrań, które odbyło się w 2020 r. było zebranie wiejskie w sołectwie 
Bachlawa. Powyższe zebranie podyktowane zostało wyborem nowego sołtysa, którym został Pan Ariusz 
Wasylewicz.  

Sołectwo Bachlawa  
Wybory Sołtysa Sołectwa Bachlawa.  
Zebranie wiejskie w sprawie wydatkowania funduszu sołeckiego na 2021 r. w kwocie: 18 369,81 zł  

 udrożnienie rowu przy drogach gminnych, 
 położenie asfaltu na jednej z dróg Sołectwa Bachlawa, 

Sołectwo Bezmiechowa Dolna 
Zebranie wiejskie w sprawie wydatkowania funduszu sołeckiego w 2021 r. w kwocie: 28 692,30 zł 

 doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej, 
 remont dróg w Sołectwie Bezmiechowa Dolna.  

Sołectwo Bezmiechowa Górna  
Zebranie wiejskie w sprawie wydatkowania środków funduszu sołeckiego w 2021 r. w kwocie: 19 507,39 zł 

 wykonanie audytu energetycznego, jako wkładu do wniosku na termomodernizacje świetlicy wiejskiej, 
 doposażenie istniejącego pieca gazowego.  

Sołectwo Dziurdziów 
Zebranie wiejskie w sprawie wydatkowania środków Funduszu sołeckiego w 2021 r. w kwocie: 16 347,45 zł 
Podjęte uchwały 

 Uchwała w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji  
w ramach środków funduszu sołeckiego,  

 Uchwała w sprawie uchwalenia wniosku o przeznaczenie środków funduszu sołeckiego na 2021r., 
 Uchwała w sprawie uchwalenia planu dochodów i wydatków środków finansowych mienie wiejskiego na 

terenie Sołectwa Dziurdziów na 2021r.  

Sołectwo Glinne 
Zebranie wiejskie w sprawie wydatkowania środków funduszu sołeckiego w 2021 r. w kwocie: 21 951,08 zł  

 remont dróg na terenie Sołectwa Glinne, 

Sołectwo Hoczew 
Zebranie wiejskie, na którym podjęte zostały uchwały: 

 Uchwała w sprawie wyboru leśnika wiejskiego w sołectwie Hoczew,  
 Uchwała w sprawie przekazania drewna tartacznego dla potrzeb ZSS w Hoczwi,  

Zebranie wiejskie w sprawie wydatkowania środków funduszu sołeckiego w 2021 r. w kwocie: 41 121,42 zł 
 remont dróg gminnych na terenie Sołectw Hoczew, 
 remont świetlicy w wiejskiej w Sołectwie Hoczew 

Sołectwo Huzele 
Zebranie wiejskie w sprawie wydatkowania środków z funduszu sołeckiego w 2021 r. w kwocie: 29 577,09 zł  

 remont dróg w sołectwie Huzele, 
 wykonanie zjazdu na działkę nad Sanem, 
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 konserwacja ławek nad Sanem  
 czyszczenie rowów melioracyjnych, 

Sołectwo Jankowce 
Zebranie wiejskie w sprawie wydatkowania środków z funduszu sołeckiego w 2021 r. w kwocie:  32 442,10 zł 

 remont dróg w Sołectwie Jankowce, 
 remont trybun na stadionie,   
 zakup wyposażenia do kuchni, 
 zakup kontenerów na śmieci   

Sołectwo Łączki 
Zebranie wiejskie w sprawie wydatkowania środków z funduszu sołeckiego na 2021 r. w kwocie 18 159,00 zł 

Sołectwo Łukawica  
Zebranie wiejskie dotyczące bieżących spraw sołectwa. 

 budowa chodnika przy drodze powiatowej w m-ci Łukawica i Manasterzec  
Zebranie wiejskie dotyczące bieżących spraw sołectwa. 

 wodociąg wiejski 
Zebranie wiejskie w sprawie wydatkowania środków z Fundusz Sołeckiego na 2020 r. w kwocie: 24 141,98 zł  
  remont dróg w Sołectwie Łukawica 

Sołectwo Manasterzec 
Zebranie wiejskie w sprawie  wydatkowania środków z funduszu sołeckiego na 2021 r. w kwocie: 31 262,39 zł  

 poprawa jakości dróg w Sołectwie ManasterzecSołectwo Postołów 
Zebranie wiejskie w sprawie wydatkowania środków z funduszu sołeckiego na 2020 r. w kwocie: 17 864,22 zł 

 wykonanie projektu oświetlenia,  
 poprawa jakości dróg w sołectwie 

Podjęte uchwały: 
 Uchwała w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach 

środków funduszu sołeckiego, 
 Uchwała w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2021 

  Sołectwo Średnia Wieś: 
Zebranie wiejskie w sprawie wydatkowania środków z funduszu sołeckiego na 2020 r. w kwocie: 42 132,60 zł 

 wykonanie projektu oświetlenie w Sołectwie Średnia Wieś, 
 poprawa dróg gminnych w sołectwie Średnia Wieś, 

Sołectwo Weremień: 
Zebranie wiejskie w sprawie wydatkowania środków z funduszu sołeckiego na 2021 r. w kwocie: 16 052,52 zł  

 remont dróg gminnych w miejscowości Weremień. 
 
Wnioski Sołectw na wydatkowanie środków z FS   
 

Lp. Sołectwo Na 2020 r. Na 2021 r. 

1. Bachlawa 16 508,16 zł 18 369,81 zł 

2. Bezmiechowa Dolna  25 871,57 zł 28 692,30 zł 

3. Bezmiechowa Górna 17373,00 zł 19 507,39 zł 

4. Dziurdziów  14 627,96 zł 16 347,45 zł 

5. Glinne  19 854,91 zł 21 951,08 zł 

6. Hoczew  41 121,42 zł 

7. Huzele 26 360 40 zł 29 577,09 zł 

8. Jankowce 28 917,48 zł 32 442,10 zł 

9. Łączki  16 545,76 18 159,00 zł 

10. Łukawica 21 923,13 zł 24 141,98 zł 

11. Manasterzec  27 638,94 zł 31 262,39 zł 

12. Postołów 15 869,89 zł 17 864,22 zł 

13. Średnia Wieś 37 604,00 zł 42 132,60 zł 

14. Weremień 14 439,94 zł 16 052,52 zł 
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2.5. GOSPODARKA LOKALAMI 
Zarząd lokalami użytkowymi został przekazany umową Leskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. 
w Lesku. Ogólna liczba lokali będących w zarządzie na dzień 31 grudnia 2020 r. to 62 lokale (lokale handlowe, 
lokale gastronomiczne, pomieszczenia biurowe, piwnice/komórki).   
W 2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Lesko ogłosił 11 przetargów na najem lokali przeznaczanych dla prowadzenia 
działalności gospodarczej. W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych pozytywnie rozstrzygniętych 
zostało 7 przetargów. Dla porównania w 2019 r. ogłoszonych zostało 5 przetargów, z czego 1 przetarg zakończył 
się pozytywnym rozstrzygnięciem. Wynajem lokali użytkowych na terenie Gminy Lesko w dużej mierze 
uzależnione jest od stanu technicznego lokalu oraz wyposażenia w media. 
Zestawienie cen netto za 1 m² lokalu użytkowego: 

 lokale handlowe – 30 zł/1m² 
 lokale gastronomiczne- 5-10 zł/1m² 
 lokale usługowe – 10 zł/1m² 
 biura, magazyny- 8-12 zł/m² 

 
2.6. OBSŁUGA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Z ZAKRESU CEIIDG  
Urząd Miasta i Gminy Lesko prowadzi obsługę osób fizycznych z zakresu wpisu do Centralnej Ewidencji i 
Informacji Działalności Gospodarczej.  
W 2020 roku 107 podmiotów gospodarczych złożyło wniosek o rejestrację firmy,  gdzie przeważającym PKD było:  

 wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, tapetowanie, malowanie, 
 przygotowanie terenu pod budowę, 
 wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, klimatyzacyjnych, 
 działalność usługowa związana z leśnictwem, 
 rejestracja obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 
 fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne. 

Liczba wykreślonych podmiotów gospodarczych w 2020 r.: 54, gdzie przeważającym PKD było:  
 usługi transportowe, 
 usługi remontowo budowlane, 
 usługi ślusarsko-spawalnicze, 
 poradnictwo ubezpieczeniowe, 
 usługi ratowniczo – medyczne 
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Liczba wniosków złożonych  spoza  terenu  Gminy Lesko 
Ogólna liczba wniosków spoza terenu Gminy Lesko -  276 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Przedsiębiorcy wg rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej  

PKD NAZWA Liczba 
przedsiębiorców 

4339Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych 
wykończeniowych 

260 

4333Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 231 

4334Z Malowanie i szklenie 231 

4332Z  Zakładanie stolarki budowlanej  

4331Z Tynkowanie 204 

4399Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

181 

4329Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 168 

4941Z Transport drogowy towarów  

4391Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych 145 

4312Z Przygotowanie terenu pod budowę 144 

5520Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego 
zakwaterowania 

136 

4322Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, 
gazowych i klimatyzacyjnych 

126 

4311Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych  

 
2.7. ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 
Na terenie Miasta i Gminy Lesko prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych, dla których Burmistrz wydaje 
zezwolenia: 
Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) dla 
poszczególnych grup zawartości alkoholu: 

 Napoje o zawartości alkoholu do 4,5% alkoholu oraz na piwo – wydanych 6 zezwoleń, 
 Napoje o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wydanych  6 zezwoleń, 
 Napoje o zawartości alkoholu powyżej 18% alkoholu – wydanych zostało 6 zezwoleń, 

Powyższe zezwolenia były kontynuacją wcześniejszych zezwoleń wydanych dla danego punktu sprzedaży napoju 
alkoholowego spowodowane między innymi końcem terminu ważności zezwolenia.  
Wydane zostały, również nowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla nowych punktów sprzedaży tj.  

 Sklep monopolowy ,,Al. CAPONE” - Lesko 
 „LIDL” - Lesko.     

Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (punkty gastronomiczne: bary 
kawiarnie restauracje). 

 Napoje o zawartości alkoholu do 4,5% alkoholu oraz piwo – wydanych zostało 9 zezwoleń,  
 Napoje o zawartości 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) -  wydanych zostało 7 zezwoleń, 
 Napoje o zawartości alkoholu powyżej 18% alkoholu – wydanych zostało 5 zezwoleń.    

Powyższe zezwolenia były kontynuacją wcześniejszych zezwoleń wydanych dla danego punktu sprzedaży napoju 
alkoholowych. Wydane zostały nowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży tj: 

 Bar Tęczowy Pstrąg Łączki,  
 Restauracja przy osadzie Podróżnika Hoczew  

W 2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Lesko wydał decyzje wygaszające zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych w miejscu sprzedaży, które podyktowane były likwidacją punktu sprzedaży oraz zmianą danych 
względem przedsiębiorcy: 

Lp. Gmina wg. zamieszkania  Liczba wniosków  

2019 2020 

1. Solina  94 98 

2. Baligród 63 59 

3. Olszanica  51 49 
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 Restauracja Lisko, Lesko 
 Bar Pizzeria ,,IMBIR”, Lesko 
 Bar Pod Sobieniem, Manasterzec,  
 Bar Przylesie, Postołów  

W 2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Lesko wydał 7 zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych 
podczas trwania imprez na wolnym powietrzu.  
 
 2.8. UBEZPIECZENIE MAJĄTKU GMINY LESKO 
W dniu 20 lutego 2020 r. Gmina Lesko ogłosiła przetarg pod nazwą ,,Ubezpieczenie majątku i innych interesów 
Gminy Lesko”, dla którego przeprowadzone zostało postępowanie w formie udzielenia zamówienia publicznego 
na okres dwóch lat. W wyniku postępowania wyłonione zostały firmy ubezpieczeniowe, które to składały oferty 
według podziału  zakresu ubezpieczenia:  

 Część I - ,,Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialność cywilnej i osób  Gminy Lesko”. 
 Część II - Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Lesko. 
 Część III - Ubezpieczenia członków Ochotniczy Staży Pożarnych 

Dla Części I złożona została tylko jedna oferta tj. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ,,TUW” z/s w Warszawie 
- Oddział w Krośnie. Dla Części II zamówienia oferty przedłożyły cztery Towarzystwa Ubezpieczeniowe. 
Najkorzystniejszą - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ,,TUW” z/s w Warszawie, Oddział w Krośnie. Dla 
Części III powyższego zamówienia najkorzystniejszą ofertę przedłożyła Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
W dniu 15 września 2020 r. uruchomione zostało zapytanie ofertowe na Ubezpieczenie inwestycji Odnawialnych 
Źródeł Energii stanowiących własność Gminy Lesko. W wyniku zapytania ofertowego najkorzystniejszą ofertę 
złożyła UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA Oddział w Lublinie.  
 
Lp. Zakres ubezpieczenia  Suma 

ubezpieczenia  
Wysokość składki 

1. 1) Mienie od wszystkich ryzyk 
2) Mienie od skutków przepięć 
3) Mienie od kradzieży 
4) Mienie od ataków dewastacji 
5) Szyby i inne przedmioty szklane 
6) Sprzęt elektroniczny 
7) Odpowiedzialność cywilna  

5 820 000 
700 000 
320 000 
100 000 
20 000 
50 000 

1 000 000 

29 026,00 

2. 1) Budynki, budowle 
2) Maszyny, urządzenie, wyposażenie 
3) Sprzęt elektroniczny, monitoring  

16078997,60 
1211053,33 
682159,43 

6201,00 

3. NNW Sołtysów 5000 140,00 

 
 
Wprowadzenie stanu epidemicznego na terenie RP wywołane przez COVID- 19, również przyczyniło się do zmiany 
zakresu działań wydziału administracyjnego. W 2020 roku zaplanowane prace remontowe zostały przesunięte na 
dalszy plan. Wykonywane były tylko niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania urzędu.  
 
W okresie od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. upoważnieni pracownicy organu podatkowego przeprowadzili 
kontrole podatkowe u podatników wynajmujących domki letniskowe. 
Celem kontroli podatkowej było sprawdzenie, czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających 
z przepisów prawa podatkowego. Kontrolą objęto 42 podatników z terenu Gminy. Efektem przeprowadzonych 
kontroli był przypis podatku od nieruchomości w wysokości 28.474,00 zł.  
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2.9. LOKALNY RYNEK PRACY – STAN NA 31.12.2020 R. 
Tab. 1. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych według jednostek samorządowych 

Jednostka 

Liczba zarejestrowanych 
bezrobotnych 

Z prawem do zasiłku Bez prawa do zasiłku 

ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem  kobiety 

Miasto Lesko 347 148 49 30 298 118 

Gmina Lesko 375 184 62 34 313 150 

 
Tab. 2. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

Jednostka 
do 30 roku życia w tym do 25 roku życia 

długotrwale 
bezrobotni 

powyżej 50 roku życia 

ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem  kobiety ogółem kobiety 

Miasto Lesko 96 42 44 19 207 87 81 31 

Gmina Lesko 102 51 59 27 231 113 97 40 

 
Tab. 3.”Napływ” i „odpływ” bezrobotnych 

Jednostka 
Nowo zarejestrowani bezrobotni wyłączeni z ewidencji bezrobotnych 

ogółem 
Poprzednio 
pracujący 

ogółem 
podjęcie 
pracy 

niepotwierdzenie gotowości 
do pracy 

Miasto Lesko 20 19 29 19 5 

Gmina Lesko 36 35 43 19 9 

 
Tab. 4. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej 

Jednostka 

ogółem 
wolne 
miejsca pracy 
i miejsca 
aktywizacji 
zawodowej 

zgłoszone w miesiącu sprawozdawczym z rubryki 
„ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji 
zawodowej” 

w końcu miesiąca 
sprawozdawczego 

subsydiowanej 
z sektora 
publicznego 

sezonowej razem  
W tym 
niewykorzystane 
dłużej niż 30 dni 

Miasto 
Lesko 

9 8 0 1 7 6 

Gmina 
Lesko 

46 4 0 11 42 0 

 
Źródło: Dane otrzymane z Powiatowego Urzędy Pracy w Lesku 
Poziom bezrobocia (%) na koniec roku 2020: 
Powiat Leski -  16,7 % 
Średnia dla Polski – 6,2 % 
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3. ZASÓB MIENIA KOMUNALNEGO I MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

– WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 
3.1. PLANOWANIE PRZESTRZENNE I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 

3.1.1. Dokumenty planistyczne Gminy 
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lesko (SUiKZP) 
 
 Podstawowymi narzędziami w oparciu, o które realizowana jest polityka przestrzenna Gminy jest obowiązujące 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Lesko obejmujące obszar 
całej gminy, przyjęte uchwałą Rady Miejskiej w Lesku Nr XVIII/168/02 dnia 5 października 2000 r., 2-krotnie 
zmienione na mocy uchwał Rady Miejskiej: Nr LIII/381/10 z dnia 19.07.2010 r. (zmiana nr 1) i Nr XXXVI/277/13 
z dnia 29.08.2013r. (zmiana nr 2), a także miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (dalej: MPZP) 
w liczbie 20. 
Powierzchnia terenów objętych MPZP w Gminie Lesko wynosi ogółem: ok. 440 ha, co stanowi ok. 4% powierzchni 
całej gminy.  
Wykaz obowiązujących Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lesko 

Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Lesko wraz z uchwałami: 
Uchwały Rady Miejskiej w Lesku w sprawie uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta i Gminy Lesko i zmiany do Studium: 

 
Gmina Lesko nie ma opracowanego wieloletniego programu sporządzania miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. 
 

Lp. Nazwa MPZP Data uchwalenia Nr uchwały  
w sprawie uchwalenia MPZP 

Opublikowanie 
Dz. Urz. Woj. Podka. (rok, nr., poz.) 

1. Weremień 1 27 lutego 2001 r. XXI/193/01 2001r., Nr 27, poz. 429 

2. Lesko 1 7 czerwca 2001 r. XXIV/216/01 2001r., Nr 59, poz. 1001 

3. Lesko 2 7 czerwca 2001 r. XXIV/217/01 2001r., Nr 59, poz. 1002 

4. Łukawica 2 7 czerwca 2001 r. XXIV/218/01 2001r., Nr 59, poz. 1003 

5. Łukawica 3 7 czerwca 2001 r. XXIV/219/01 2001r., Nr 59, poz. 1004 

6. Bachlawa 1 7 czerwca 2001 r. XXIV/220/01 2001r., Nr 59, poz. 1005 

7. Lesko 3 27 marca 2002 r. XXXI/281/02 2002r., Nr 28, poz.  

8. Lesko 5 27 marca 2002 r. XXXI/282/02 2002r., Nr 28, poz. 550 

9. Lesko 4 – Średnia Góra 12 grudnia 2002 r. II/6/2002 2003r., Nr 12, poz. 247 

10. Dziurdziów 1 28 marca 2003 r. IV/32/2003 2003r., Nr 39, poz. 761 

11. Hoczew 1 10 września 2003 r. VII/71/2003 2003r., Nr 166, poz.2124 

12. Postołów 1 10 września 2003 r. VII/72/2003 2003r., Nr 166, poz. 2125 

13. Średnia Wieś 2 10 września 2003 r. VII/73/2003 2003r., Nr 166, poz. 2126 

14. Manasterzec 1 29 kwietnia 2005 r. XXII/237/05 2005r., Nr 75, poz. 1257 

15. Hoczew 2 29 kwietnia 2005 r. XXII/238/05 2005r., Nr 75, poz. 1258 

16. Łączki 1 29 kwietnia 2005 r. XXII/239/05 2005r., Nr 75, poz. 1259 

17. Glinne 1 29 kwietnia 2005 r. XXII/240/05 2005r., Nr 75, poz. 1260 

18. Lesko 8 29 lipca 2008 r. XXV/185/08 2008r., Nr 71, poz. 1711 

19. Łukawica 4 10 listopada 2010 r. LVII/418/10 2011 r., Nr 15, poz. 363 

20. Lesko 7 10 listopada 2010 r. LVII/419/10 2011 r., Nr 15, poz. 364 

21. Zmiana nr 1 Lesko 7 29 sierpnia 2013 r. XXXVI/278/13 2013 r., Nr 35, poz. 3579 

Lp. Nazwa Data uchwalenia Nr uchwały Rady 

Miejskiej w Lesku 

1. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta i Gminy Lesko 

05 października 2000 r. XVIII/168/02 

2. Zmiana nr 1 SUiKZP 19 lipca 2010 r. LIII/381/10 

3. Zmiana Nr 2 SUiKZP 29 sierpnia 2013 r. XXXVI/277/13 
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3.1.2. Ocena aktualności MPZP i SUiKZP  
 

W 2019 roku, została przeprowadzona analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, pod kątem 
aktualności studium i planów miejscowych, o której mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z art. 32 tejże ustawy, burmistrz ma obowiązek wykonywania oceny 
zachodzących zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy co najmniej raz w czasie kadencji rady. Z uwagi 
na to, że w poprzednich latach taka ocena nie była przeprowadzana, decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Lesko, 
podjęto przeprowadzenie oceny aktualności dokumentów planistycznych Gminy Lesko już na początku kadencji 
Rady. Finalnie Rada Miejska w Lesku podjęła Uchwałę nr XIV/103/19 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie 
aktualności obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Lesko oraz 
Uchwałę nr XIV/104/19 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Lesko.  
Przeprowadzona ocena aktualności studium wykazała, że jest ono nieaktualne, zarówno pod względem zgodności 
z przepisami odrębnymi, w tym m.in. ustawą o ochronie przyrody, Prawo geologiczne i górnicze, Prawo wodne, 
o ochronie i opiece nad zabytkami oraz Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Podkarpackiego. Nie zmienia to faktu, że nadal jest obowiązujące i pozwala na prowadzenie procedur 
planistycznych. Jednakże z uwagi na szeroki zakres niezgodności Studium z obowiązującymi przepisami prawa, 
zasadnym jest sporządzenie nowego Studium w granicach administracyjnych gminy Lesko, w oparciu 
o obowiązujące przepisy prawa. 
 
Przeprowadzona ocena aktualności miejscowych planów wykazała, że wszystkie zbadane miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego sporządzone w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu 
przestrzennym, jak również plany miejscowe uchwalone w 2005 roku są nieaktualne, ponieważ nie wyczerpują 
obligatoryjnego zakresu planu miejscowego, określonego w przepisach art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dla tych terenów zaleca się opracować nowe 
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 
Natomiast pozostałe plany miejscowe sporządzone w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym zasadniczo wyczerpują obligatoryjny zakres planu miejscowego, określony 
w przepisach art. 15 ust. 2 obowiązującej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jednak 
z uwagi na składane wnioski o zmianę planów, należy rozważyć zmianę obowiązujących lub opracowanie nowych 
planów: MPZP „LESKO 7” i MPZP „LESKO 4 – Średnia Góra”.  
W kolejnych etapach, ze względu na największy ruch inwestycyjny i liczne wydane decyzje o warunkach 
zabudowy, zaleca się opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębu: Huzele, 
Weremień i Średnia Wieś. 
 Podjęte uchwały na potrzeby przeprowadzonej oceny aktualności dokumentów planistycznych Gminy Lesko, nie 
powodują utraty ważności zarówno planów miejscowych , jak i studium. Możliwe jest ich dalsze stosowanie, 
a przeprowadzona analiza spełnia rolę informacyjną. 
 
Podjęte działania: 
Po analizie wyników oceny aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 
wniosków od mieszkańców ws. zmian dokumentów planistycznych  Burmistrz Miasta i Gminy Lesko na początku 
2020 r. przedstawił Radzie Miejskiej propozycje uchwał ws. przystąpienia do zmiany MPZP „Lesko 7” oraz zmiany 
SUiKZP Miasta i Gminy Lesko. Rada Miejska pozytywnie odniosła się do zaproponowanych zamierzeń, 
podejmując  dnia 4 marca 2020 r. uchwałę Nr XX/160/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 3 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Lesko oraz uchwałę Nr 
XX/161/20 w sprawie przystąpienia do Zmiany Nr 2 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
„Lesko 7”. Do realizacji ww. uchwał Gmina Lesko przystąpiła podpisując dnia 17 lipca 2020 r. Umowę Nr 
137/2020 z wykonawcą projektów ww. dokumentów planistycznych. Całkowity koszt zleconego zadania: 
38.000,00 zł. Procedura planistyczna jest obecnie w toku. 
 
3.2. UDZIAŁ W PROJEKCIE GRANTOWYM „WSPÓLNY PLAN” 

3.2.1.  Przedmiot projektu, jego przebieg i etapy 
 Na potrzeby uchwalenia zmiany Nr 3 obowiązującego  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Lesko oraz zmiany Nr 2 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
„Lesko 7” przeprowadzone zostały tzw. pogłębione konsultacje społeczne projektów ww. zmian, w ramach 
projektu grantowego „Wspólny Plan”, do którego przystąpiła Gmina Lesko w dniu 18 lutego 2020 r. podpisując 
Umowę udziału w projekcie i powierzenia grantu  (POWR.02.19.00-00-KP20/18) z Fundacją WiseEuropa oraz 
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Fundacją Stabilo, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.19 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 
Cały proces konsultacji (od momentu opracowania programu konsultacji, zakupu potrzebnych narzędzi, 
wdrożenia technik konsultacyjnych, wydruku materiałów promocyjno-informacyjnych, spotkań z mieszkańcami, 
itp.) realizowany był w okresie od lutego do października 2020 r. Na potrzeby procesu konsultacji opracowany 
został tzw. Indywidualny Plan  Konsultacji (IPK) wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Za całość 
i przebieg konsultacji odpowiedzialny był powołany w tym celu Zespół konsultacyjny,  składający się z czterech 
pracowników Urzędu, zajmujących się zagadnieniami planowania przestrzennego oraz zagadnieniami z zakresu 
konsultacji społecznych. Na potrzeby procesu konsultacji zostało opracowane LOGO konsultacji, które 
zamieszczane było na wszystkich materiałach informacyjnych i promocyjnych wykorzystywanych w czasie trwania 
konsultacji, a ponadto na stronie Urzędu Miasta i Gminy Lesko www.lesko.pl została utworzona zakładka 
konsultacji społecznych, w której zamieszczane były wszystkie informacje i ogłoszenia z tego zakresu. Cały proces 
konsultacji został podzielony na cztery zasadnicze etapy: diagnoza, informowanie, zasięganie opinii i informacja 
zwrotna.  
Na etapie diagnozy m. in. przeanalizowano dokumenty planistyczne gminy, dokonano oceny aktualności studium 
i miejscowego planu, analizy zasadności przystąpienia do ww. zmian, sporządzono listę grup interesariuszy – 
uczestników procesu. O uruchomionym procesie i jego etapach poinformowano Radę Miejską w Lesku. 
Etap informowania był etapem, podczas którego przeprowadzono na możliwie jak największą skalę kampanię 
informacyjno-promującą proces konsultacji. Celem tego etapu było dotarcie do jak największej liczby 
interesariuszy z informacją o planowanych konsultacjach, mającą formę również zaproszenia. Rozpoczęcie 
kampanii informacyjnej poprzedzone zostało opracowaniem materiałów informacyjnych, promocyjnych 
i kartograficznych niezbędnych w procesie informowania, zestawionych poniżej. Ogłoszenie o konsultacjach 
zostało zamieszczone na stronie oraz fan-page Gminy, na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy lesko, 
Starostwa Powiatowego w Lesku, słupach ogłoszeniowych, w wybranych sklepach na terenie miasta Leska, Woli 
Postołowej i Postołowia. Pojawiła się również informacja prasowa. O konsultacjach powiadomiono, wysyłając 
łącznie 45 imiennych zaproszeń do właścicieli nieruchomości, użytkowników wieczystych, i innych. W obszarze 
objętym zmianami rozklejono łącznie ok. 60 sztuk plakatów. Szczegółowe zestawienie zastosowanych w tym celu 
materiałów i środków przedstawiono poniżej:  

 materiały kartograficzne: zestawy map dla wyznaczonych 6 obszarów konsultacyjnych (łącznie 120 
zestawów, każdy zawierający po 3 mapy: ewidencyjna, zasadnicza, ortofotomapa), wydruk map odbywał 
się w dniach  31.08-01.09.2020 r., wykorzystywane podczas spotkań konsultacyjnych jako materiały 
pomocnicze 

 materiały promocyjne: rollup (zakupiony i dostarczony w dniu 02.09.2020 r.) plakaty (wydrukowane 
w formacie A3 w dwóch turach, po 30 sztuk /oddzielnie przed każdym spotkaniem konsultacyjnych),  
o treściach informacyjno-promocyjnych, rozwieszone w punktach zwyczajowo przyjętych 
i charakterystycznych w Lesku i Woli Postołowej; kolportaż plakatów w dniach: 01.09-04.09.2020 r. 
(przed I spotkaniem konsultacyjnym),  02.10-05.10.2020 r. (przed II spotkaniem konsultacyjnym),   

 materiały informacyjne (pełniące funkcję informacyjny oraz mające charakter zaproszenia): - 
I informacja o konsultacjach społecznych (przed planowanym I spotkaniem konsultacyjnym) 
zamieszczona na stronie Gminy Lesko www.lesko.pl w zakładce „Konsultacje społeczne” 
i w „Aktualnościach” (ukazała się 08.09.2020 r.) oraz w mediach społecznościowych gminy.: facebook 
(ukazała się 16.09.2020 r.), instagram (ukazała się 31.08.2020r.) 

 ulotka informacyjno-edukacyjna: „Jak zmieniać przestrzeń w naszej gminie? – Krótki przewodnik 
o planowaniu przestrzennym w Gminie Lesko”, opracowana w formacie A4 (złożona w połowie 
w formie książeczki zawierającej łącznie 8 stron), wydruk w ilości 400 szt., w dniach 31.08-01.09.2020 r., 
kolportaż w dniach 31.08-01.09.2020 r. (przed I spotkaniem), w dniach 01.09-04.09.2020 r. (przed II 
spotkaniem) oraz w Punkcie konsultacyjnym 

 artykuł  informacyjny,  opublikowany  w  sierpniowym wydaniu gazety “Echo Bieszczadów” (miesięcznik, 
Nr 8/2020) o charakterze informacyjno-edukacyjnym o uruchomionej procedurze planistycznej 
i procesie konsultacji, opisujący udział gminy i ideę projektu „Wspólny Plan” 

 pisma informujące o konsultacjach do osób, które złożyły formalne wnioski do Burmistrza Miasta 
i Gminy Lesko o zmianę MPZP „Lesko 7”, łącznie przygotowano 11 indywidualnych pism (do każdego 
adresata osobno), do pism dołączono ulotkę, data wydruku i rozesłania 31.08.2020 r. 

 pisma  indywidualne  informujące  o  konsultacjach  do  właścicieli nieruchomości położonych 
w obszarze Woli Postołowej objętej procedurą planistyczną, którzy mieszkają poza tym obszarem, (18 
pism, data rozesłania: 04.09.2020) 

 pisma informujące o konsultacjach skierowane do sołtysa obrębu Postołów i radnych gminnych (16 
pism, data rozesłania: 04.09.2020) 

http://www.lesko.pl/
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 II   informacja  o  konsultacjach  społecznych  (przed  planowanym    II   spotkaniem konsultacyjnym)  
zamieszczona na stronie Gminy Lesko www.lesko.pl w zakładce „Konsultacje społeczne” 
i w „Aktualnościach” (ukazała się 08.10.2020 r.) oraz w mediach społecznościowych gminy.: facebook 
(ukazała się 08.10.2020 r. i 11.10.2020r.) 

 
Etap III konsultacji - zasięgania opinii - odbywał się w terminie od dnia 16.09.2020r. do dnia 16.12.2020 r. 
W podanym terminie zainteresowani mogli składać swoje uwagi i opinie do projektowanych zmian studium 
i miejscowego planu, w następujących formach: 

 papierowej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, możliwego do pobrania w zakładce 
„Konsultacji społecznych” na stronie gminy www.lesko.pl lub dostępnego w Kancelarii ogólnej lub 
Punkcie konsultacyjnym w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko; 

  elektronicznej za pomocą serwisu konsultacji przestrzennych kMAP, dostępnego pod hasłem „kMAP – 
pokaż na mapie i opisz swój pomysł na zagospodarowanie miasta i gminy Lesko” który został 
zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Lesko oraz dodatkowo w zamieszczonej na 
tej stronie zakładce konsultacji społecznej.   

Integralnym elementem aplikacji był podkład mapowy zawierający wprowadzone granice obszaru objętego 
konsultacjami, na którym zainteresowani mogli przy użyciu tego narzędzia zgłaszać swoje potrzeby i oczekiwania 
względem opracowywanych dokumentów, zarówno w wersji opisowej jak i graficznej. W aplikacji zamieszczono 
również fragment rysunku (obejmujący obszar objęty zmianą) obowiązującego planu miejscowego. 
Wypełnione formularze opinii można było przekazać: 
a) drogą elektroniczną na adres e-mail lub za pomocą serwisu kMAP, 
b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu, 
c) bezpośrednio w budynku Urzędu w tzw. Punkcie konsultacyjnym lub Kancelarii ogólnej; 
d) podczas organizowanych spotkań konsultacyjnych. 
Kolejnym narzędziem wykorzystywanym w procesie konsultacji społecznych była ankieta konsultacyjna – 
GEOANKIETA dostępna  w wersji elektronicznej za pomocą wyżej opisanego serwisu konsultacji przestrzennych 
kMAP, dostępnego pod hasłem „kMAP – pokaż na mapie i opisz swój pomysł na zagospodarowanie miasta 
i gminy Lesko” oraz dostępna również w wersji papierowej. W ramach tego narzędzia zebrano 20 ankiet. 
Geoankietę przeprowadzono w terminie 17.09.2020 - 16.10.2020r. 
Na potrzeby formułowania i składania opinii, w budynku Urzędu Miasta i Gminy Lesko został utworzony Punkt 
konsultacyjny wyposażony w stanowiska komputerowe z narzędziami IT i mobilnym routerem, materiały 
informacyjne i promujące proces konsultacji.  Działał w  dniach od 17 września 2020 r. do 16 października 2020 r., 
w  godzinach pracy Urzędu, obsługiwany był przez członków Zespołu konsultacyjnego. W punkcie tym złożonych 
zostało 20 opinii, w tym 13 opinii przy użyciu narzędzi IT. 
Istotnymi działaniami podjętymi w czasie III etapu konsultacji były spotkania konsultacyjne. Spotkania miały 
charakter otwarty i warsztatowy, w którym udział brali w szczególności właściciele działek położonych w obrębie 
obszaru objętego zmianami, mieszkańcy, przedsiębiorcy, radni, lokalni działacze i społecznicy. W sumie odbyły się 
2 spotkania, w których uczestniczyło łącznie 57 osób. 
 
Pierwsze spotkanie konsultacyjne odbyło się w dniu 17 września br. w budynku Urzędu Miasta i Gminy Lesko, 
uczestniczyło w nim łącznie 32 osoby. Podczas spotkania uczestników wprowadzono w tematykę planowania 
przestrzennego, przybliżając istotne pojęcia i podstawowe zagadnienia planowania przestrzennego, 
przedstawiono cele i etapy konsultacji oraz działania zrealizowane przez Gminę dotychczas w zakresie 
uruchomionej procedury planistycznej. Ponadto, uczestniczący w spotkaniu urbanista – wykonawca zmian 
omówił przedmiot zmiany nr 2 planu i zmiany nr 3 studium, a także przedstawił obowiązujące dokumenty. 
W dalszej części spotkania członek zespołu KS przedstawił możliwości i formy składania opinii w ramach 
przeprowadzanych konsultacji, przedstawił narzędzie IT udostępnione przez Grantodawcę, zademonstrował 
możliwości składania opinii on-line, z wykorzystaniem narzędzia IT – kMAP oraz przedstawił geoankietę i zasady 
jej wypełnienia. Istotnym etapem spotkania był panel dyskusyjny, podczas którego uczestnicy zgłaszali swoje 
uwagi,  zadawali pytania, proponowali swoje sugestie i pomysły, które bezpośrednio oceniał urbanista.  Ostatnia 
część spotkania miała charakter warsztatowy. Obszar planu miejscowego objętego zmianami, podzielony został 
na 6 terenów konsultacyjnych, podczas tego etapu wykorzystano zestawy map, na których uczestnicy zaznaczali 
swoje uwagi. Całe spotkanie było transmitowane na żywo on-line na kanale You Tube Urzędu Miasta i Gminy 
Lesko, transmisja on-line została również udostępniona w mediach społecznościowych gminy na Facebooku.  
Drugie spotkanie konsultacyjne odbyło się w dniu 12 października br. Spotkanie to miało charakter warsztatowy, 
aby „wyjść” do mieszkańców zorganizowane zostało w plenerze, na terenie objętym zmianami, w miejscowości 
Wola Postołów. W spotkaniu oprócz członków zespołu KS, uczestniczył również Zastępca Burmistrza, a także 
ekspert-planista ze strony Grantodawcy (który służył wsparciem merytorycznym w zakresie planowania 
przestrzennego) oraz zainteresowani tematyką spotkania mieszkańcy i przedstawiciele poszczególnych grup 
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interesariuszy w łącznej liczbie 25 osób. Na spotkaniu koordynator zespołu KS omówił dotychczasowy przebieg 
procesu konsultacji i zaproponowane do uwzględnienia zmiany w planie przez zgłaszających, na podstawie 
dotychczas złożonych opinii.  Przedstawiona została graficzna część zmiany nr 2 MPZP Lesko 7 i zmiany nr 3 
Studium przygotowana przez urbanistę – wykonawcę zmian. W kolejnej części rozpoczęła się dyskusja 
uczestników spotkania nad zaproponowanymi wariantami zmian. Uczestnicy zgłaszali swoje opinie w tym 
zakresie, omawiane też były pytania z Geoankiety, niektórzy obecni wypełniali geoankietę. Dyskusja szczególnie 
dotyczyła rozkładu w planie ciągów komunikacyjnych, ich charakteru (drogi wewnętrze czy publiczne) oraz 
potrzeb w zakresie dopuszczenia w obszarze objętym zmianami funkcji rekreacyjnej i usługowej.  
Ostatni etap spotkania, zaplanowany został w formie „spaceru badawczego”, który wyznaczony został po trasie 
jednego z ciągów komunikacyjnych zaproponowanych w obszarze objętym zmianami, oddalony od miejsca 
spotkania o ok. 100 m. W tym celu w okresie poprzedzającym II spotkanie została w terenie geodezyjnie 
wyznaczona trasa planowanej w planie drogi wewnętrznej KDW1 i oznaczona palikami drewnianymi oznaczonymi 
kolorem pomarańczowym. Jeden z członków zespołu KS pełnił funkcję przewodnika po terenie. W trakcie spaceru 
wykorzystane zostały też mapy przygotowane w ramach materiałów kartograficznych, na których były nanoszone 
uwagi zgłaszane podczas spaceru przez uczestników. Przeprowadzony spacer w terenie miał na celu faktyczne 
zobrazowanie trasy planowanej do wyznaczenia w planie drogi wewnętrznej, zaznajomienie właścicieli działek, 
przez które droga ta będzie przebiegać, a którzy obecni byli na spotkaniu, jak kształtować się będą realnie 
odległości drogi od zabudowań mieszkalnych, itp. 
Na każdym ze spotkań wykonywane były zdjęcia za pomocą zakupionego z grantu aparatu fotograficznego, 
a całość spotkań rejestrowana przy użyciu gimbala. Udokumentowane w ten sposób wydarzenia, stanowić będą 
dokumentację zarówno z realizacji projektu „Wspólny plan”, jak również wykorzystane zostaną w przyszłości do 
promowania procesów konsultacyjnych gminy.  Na każdym spotkaniu uczestnikom rozdawane były ulotki, 
gadżety z logo konsultacji oraz cukierki z logo gminy, promujące proces konsultacji społecznych jak również 
gminę.  
IV etap konsultacji – informacja zwrotna, dotyczy podsumowania, przeanalizowania złożonych uwag i ich 
identyfikacji, w celu sprecyzowania wskazań dla urbanisty. Ta część procesu konsultacji odbyła się  bez udziału 
interesariuszy i obejmowała ściśle pracę powołanego Zespołu konsultacyjnego. W efekcie tych prac i analiz 
ustalono: 

3.2.2.Wyniki konsultacji społecznych  
W trakcie konsultacji społecznych złożonych zostało ogółem: 

 2 wnioski formalne dot. zmiany nr 2 MPZP „Lesko 7”, 
 20 opinii,  
 20 geoankiet   

Wszystkie ww. wnioski, opinie i ankiety złożone zostały w wyznaczonym terminie, w sposób prawidłowy, 
wszystkie zostały rozpatrzone.  
Informacja podsumowująca złożone wnioski formalne  
W toku procesu konsultacji społecznych wpłynęło 2 wnioski formalne złożone w dniach: 10.09.2020 r. 
i 22.09.2020 r., tj. w wyznaczonym terminie, który obowiązywał do dnia 30.09.2020 r. Obydwa wnioski dotyczyły 
zmiany nr 2 MPZP „Lesko 7”. Jeden z wniosków tylko w części wchodził w zakres merytoryczny zmiany planu 
i w tym zakresie mógł zostać uwzględniony. Natomiast drugi wniosek nie został uwzględniony, gdyż dotyczył 
terenu nie objętego projektowanymi zmianami. Finalne rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi w ramach 
procedury planistycznej, zarządzeniem Burmistrza, które zostanie zamieszczenie na BIP-ie. 
Informacja podsumowująca złożone opinie  
W toku procesu konsultacji społecznych wpłynęło 21 opinii. Wszystkie dotyczyły zmiany nr 2 MPZP „Lesko 7”. Nie 
wpłynęła ani jedna opinia, która dotyczyłaby zmiany studium. Spośród zebranych 21 opinii, 20 opinii 
zatwierdzono. Jedna opinia – testowa - sprawdzająca funkcjonowanie aplikacji - została odrzucona. Złożone 
opinie w ramach systemu kMAP nie były komentowane, cztery opinie zostały zalajkowane: 3 - pozytywnie, 1 - 
negatywnie. 
Z zatwierdzonych ogółem 20 opinii, 9 opinii zostało uwzględnionych w całości, 2 opinie - uwzględniono 
częściowo, natomiast 3 opinie – nie zostało uwzględnionych. 
Przyczyną nieuwzględnienia 3 opinii był fakt, że opinie te nie wchodziły w zakres merytoryczny planu i dotyczyły 
nieruchomości położonych poza obszarem objętym zmianami. Z przyczyn formalnych nie mogły one być 
zaakceptowane.  Częściowe uwzględnienie 2 opinii, podyktowane było, tym, że nie mieściły się w potrzebach 
ogółu biorących udział w procesie konsultacji. 
Informacja podsumowująca przebieg ankietyzacji  
Geoankieta dotyczyła zmiany nr 2 MPZP „Lesko 7”. Składała się łącznie z siedmiu pytań. Sześć pytań było typu 
wielokrotnego wyboru umożliwiającego w odpowiedzi wybór wśród wskazanych opcji. W przypadku dwóch 
pytań dodano opcję „inne”, dzięki czemu użytkownik miał możliwość wpisania swojej odpowiedzi, jeśli nie 
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znalazła się taka pośród dostępnych w pytaniu. Jedno pytanie - typu lokalizacja - wymagało od użytkownika 
narysowania lokalizacji drogi na mapie. Spośród pytań ankietowych - 2 pytania miały charakter informacyjny 
i dotyczyły wieku oraz płci osoby wypełniającej ankietę, natomiast pozostałe 4 pytania precyzowały oczekiwania 
co do obszaru objętego zmianą nr 2 MPZP Lesko 7, m.in. oceny istniejącego sposobu zagospodarowania tego 
terenu, oczekiwań co do funkcji jaką pełnić ma on po zmianie, określenia sposobu podziału działek, związku 
osoby wypełniającej ankietę z obszarem objętym zmianami. Ostatnie pytanie - typu lokalizacja – wiązało się 
z graficznym narysowaniem trasy drogi na mapie. 
Ankieta realizowana była on-line jako internetowa, ale dostępna była również w wersji papierowej, gdyż takiej 
wersji domagała się cześć respondentów. W obydwu wersjach zastosowano te same pytania. Pozwoliła poznać 
opinię mieszkańców i właścicieli gruntów na temat wybranych problemów i potrzeb. 
W ramach tego narzędzia zebrano 20 ankiet. 
Spośród ankietowanych 55% stanowiły kobiety, połowa ankietowanych była w wieku  mieszczącym się 
w przedziale 46-65 lat, natomiast 40% to osoby w wieku 26-45 lat. Zaledwie 10% stanowiły osoby starsze, 
w wieku powyżej 65 lat. Jeżeli chodzi o ocenę istniejącego sposobu zagospodarowania terenu objętego zmianą 
planu, wyniki były porażające. Tylko ok. 10% ankietowanych dotychczasowy sposób zagospodarowania terenu 
oceniła – jako dobry, zdecydowana większość (68,42%) zagospodarowanie terenu oceniła na poziomie złym lub 
bardzo złym. W kwestii kierunków zagospodarowania terenu objętego zmianami: przeważająca cześć 
ankietowanych (46,15%) określiła się za funkcją mieszkaniowo-usługową, 34,62% - wyraziło wolę, aby teren ten 
pełnił funkcję rekreacyjną, 15,38% - funkcję mieszkaniową, a 3,85% opowiedziało się za funkcją usługową.  
Zdecydowana większość, tj. 63,16% respondentów opowiedziało się za określeniem zasad podziału działek 
w części tekstowej planu, zaś pozostała część ankietowanych – była za graficznym przedstawieniem podziałów 
w planie. Spośród ankietowanych blisko 30% stanowili właściciele działek objętych zmianą, ok. 20% - mieszkający 
na tym terenie lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Stosunkowo niewielki odsetek rzędu 12,5% to osoby 
zainteresowane kupnem działki na tym terenie, 16% - inni. Tylko jedna osoba spośród ankietowanych pokusiła się 
o przedstawienie propozycji ciągów dróg publicznych w sposób graficzny,  wrysowując swoją propozycję na 
przygotowanych w tym celu podkładach mapowych. 

3.2.3.  Podsumowanie procesu konsultacji i projektu „WSPÓLNY PLAN”  
W ramach projektu ‘Wspólny Plan” Gmina otrzymała grant w wysokości: 32.810,00 zł 
Ww. kwotę wydatkowano w całości na przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych na potrzeby 
sporządzenia  zmiany Nr 2 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Lesko 7” oraz zmiany Nr 3 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Lesko. 
W ramach przyznanego grantu dokonano zakupów rzeczowych (urządzeń, narzędzi, materiałów promujących 
proces konsultacji, itp.) w oparciu o opracowany na potrzeby procesu konsultacji tzw. Indywidualny Plan  
Konsultacji (IPK) oraz zgodnie z zatwierdzonym przez Grantodawcę Harmonogramem rzeczowo-finansowym.  
Zakupiono: laptop z officem, projektor wraz z ekranem o szer. 3m (zainstalowany na Sali nr 7), urządzenie 
wielofunkcyjne (drukarka/skaner/kopiarka), materiały eksploatacyjne do ww. urządzenia (papier, tonery), rollup, 
ladę tekstylną, gimbal wraz z osprzętem (lampa, mikrofon, uchwyt), router mobilny wraz z starterem, aparat 
fotograficzny, meble (stoliki z krzesłami), wyposażenie kącika dla dzieci (stolik, krzesełka + zabawki, tablicę do 
pisania z akcesoriami),.  
Ponadto zakupiono gadżety promujące proces konsultacji (notesy, kredki, płócienne torby i cukierki z logo gminy) 
oraz sfinansowano catering na I i II spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami i pozostałymi grupami interesariuszy.  
Podczas konsultacji główny postulat jaki zgłaszali uczestnicy konsultacji dotyczył umożliwienia budowy na 
wskazanym obszarze budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy znacznie mniejszej niż 
300 m 2, rzędu 100-150 m2. Wnioskowano również o zmianę niektórych wskaźników charakteryzujących 
zabudowę, m.in. zmniejszenia minimalnej powierzchni nowo wydzielanych działek z 15 ar na 10 ar. Dodatkowo 
w złożonych opiniach mieszkańcy wnioskowali o wprowadzenie w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej 
funkcji rekreacyjnej, tak aby umożliwić budowę pojedynczych budynków rekreacji indywidualnej. Podczas 
spotkań konsultacyjnych toczyły się dyskusje, co do dopuszczalnej ilości obiektów rekreacyjnych w ramach jednej 
działki budowlanej, a także analizowano, czy dopuszczać samą zabudowę rekreacyjną na działce, czy tylko jako 
uzupełnienie funkcji podstawowej – mieszkalnej.  Kolejnym bardzo poważnym zagadnieniem omawianym 
podczas konsultacji była kwestia rozmieszczenia ciągów komunikacyjnych. Temu zagadnieniu poświęcono dużo 
uwagi, omawiając wszystkie możliwe i jak najkorzystniejsze warianty zarówno dla właścicieli gruntów, mając 
dodatkowo na uwadze potrzeby komunikacyjne korzystających z tego terenu. W tym zakresie wpłynęły opinie 
m.in. dot. likwidacji odcinka jednej z dróg publicznych oraz korekty trasy drogi publicznej KD-D2.4, poprzez jej 
przesunięcie równoległe w głąb działki. Aby ułatwić sprecyzowanie opinii z tej kwestii, w ramach konsultacji 
zorganizowano podczas II spotkania „spacer badawczy” na działce w obrębie której zaplanowano korektę trasy 
ww. drogi o symbolu KD-D2.4. Podczas konsultacji uczestnicy wnioskowali również o przesunięcia dopuszczalnej 
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linii zabudowy na odległość max 4 m od drogi wew. KD-W2.2, kwestia ta była przedmiotem dyskusji i wpłynęła 
opinia w tej sprawie. 
 
3.3. PLANOWANIE PRZESTRZENNE W DECYZJACH ADMINISTRACYJNYCH 

Postępowania administracyjne  
 
Na terenach gminy, dla których nie sporządzono dotychczas miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy następuje w drodze decyzji 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub tzw. decyzji celu publicznego , przy czym:  
a) lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji 
     celu publicznego, 
b sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się  
      w drodze decyzji o warunkach zabudowy.  
 
Przeprowadzono:  
121 postępowań administracyjnych w sprawach o ustalenie warunków zabudowy, w tym 98 zakończonych 
decyzją, 
21 postępowań w sprawach o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, w tym 11 zakończonych w 2020 r. 
decyzjami. 
Wydano: 
53 wypisów i wyrysów z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
19 wypisów i wyrysów ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Lesko, 
404 zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowych planach oraz o rewitalizacji, 
26 porozumień na wejście w teren, 
5 wniosków o zmiany dokumentów planistycznych: 
w tym m.in.: 3 wnioski - dot. MPZP „Lesko 4-Średnia Góra”, 1 wniosek – MPZP „Lesko 7”, 1 wniosek – 
o rozszerzenie zasięgiem MPZP „Lesko 4”. 
 
Informacja o ilościach sporządzonych dokumentów (w tym decyzji, zaświadczeń, wypisów/wyrysów) z zakresu 
planowania przestrzennego na przestrzeni ostatnich lat: 

Rodzaj postępowania 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Decyzje o ustaleniu warunków zabudowy: 
- liczba postępowań 
- liczba wydanych decyzji 

 
105 
77 

 
115 
109 

 
121 
98 

 
92 
63 

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego: 
- liczba postępowań 
- liczba wydanych decyzji 

 
 
14 
14 

 
 
16 
16 

 
 
21 
11 

 
 
11 
13 

Ilość zaświadczeń o rewitalizacji i przeznaczeniu w 
MPZP 

 
124 

 
234 

 
317 

 
404 

Ilość wypisów i/lub wyrysów z MPZP 37 39 57 53 

Ilość wypisów i/lub wyrysów ze SUiKZP 26 29 36 19 

 
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ w miejscowości Łukawica (inwestor: Polska Spółka 
Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie), 
Przebudowa i rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej dla odprowadzenia 
ścieków oraz wody deszczowej z budynku zamku w miejscowości Lesko (inwestor: Gliwicka Agencja Turystyczna 
S.A.), 
Budowa oświetlenia drogi gminnej w m-ci Postołów (inwestor: Gmina Lesko), 
Budowa hangaru dla szybowców dla potrzeb Akademickiego Ośrodka Szybowcowego w Bezmiechowej (inwestor: 
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza), 
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) w miejscowości Manasterzec (inwestor: Polska Spółka 
Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie), 
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) w miejscowości Glinne (inwestor: Polska Spółka 
Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie), 
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) w miejscowości Bezmiechowa Górna (inwestor: Polska 
Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie), 
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Budowa pomnika upamiętniającego zwycięską bitwę warszawską 1920 r. w Lesku (inwestor: Powiat Leski), 
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) w miejscowości Lesko obręb Posada Leska (inwestor: 
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie) 
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) w miejscowości Lesko obręb Posada Leska (inwestor: 
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie) 
 
3.4. OPIEKA NAD ZABYTKAMI 
Gmina Lesko posiada Gminną ewidencję zabytków założoną w 2005 r., która nie została przyjęta zarządzeniem 
Burmistrza Miasta i Gminy Lesko, ponadto, karty ewidencji zabytków nie odpowiadają aktualnym wymogom 
prawnym w powyższym zakresie. Nie była również przeprowadzana aktualizacja ewidencji zabytków. Wobec 
powyższego oraz mając na względzie nowe zasady funkcjonowania ewidencji zabytków, wprowadzone w dniu  
19 października 2019 r. nowelizacją ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Gmina Lesko w połowie 
2020 r. przystąpiła do opracowania  Gminnej Ewidencji Zabytków wg aktualnych wzorów kart ewidencji, 
w oparciu o wykaz zabytków wpisanych do rejestru i ewidencji zabytków przez Wojewódzki Urząd Ochrony 
Zabytków oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:  

 ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 282, 
ze zm.), 

 rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie 
prowadzenia rejestru zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za 
granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2011 r., Nr 113 poz. 661), 

 rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 września 2019 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji 
zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie 
z prawem (Dz. U. z 2019 r., poz. 1886), 

 Instrukcją opracowania kart adresowych Gminnej Ewidencji Zabytków wydanej przez Narodowy Instytut 
Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. 

 
W wyniku przeprowadzonej kwerendy w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków ewidencją objęto 23 zabytki 
wpisane do rejestru ochrony zabytków nieruchomych województwa podkarpackiego. Obecnie prowadzone jest 
postępowanie administracyjne w sprawie wpisania do rejestru zabytków 24 obiektu tj. kapliczki przydrożnej wraz 
z ogrodzeniem usytuowanej u zbiegu ulic Piłsudskiego i Stawowej. 
W wyniku weryfikacji obiektów zabytkowych ujętych w dotychczasowej Gminnej Ewidencji Zabytków założonej 
w 2005r. aktualizacją objęto 47 zabytków nieruchomych znajdujących się w wojewódzkiej ewidencji zabytków. 
Ponadto gminna ewidencja zabytków obejmować będzie 130 stanowisk archeologicznych, z czego 6 stanowisk 
wpisanych jest do rejestru zabytków województwa podkarpackiego. 
Gminna ewidencja zabytków jest najpełniejszym zbiorem obejmującym wszystkie obiekty zabytkowe na terenie 
miasta i gminy Lesko. W sumie w ramach opracowywanej gminnej ewidencji zabytków przygotowano 200 kart 
adresowych (GEZ), które obecnie są na etapie uzyskania akceptacji Podkarpackiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. 
 
Wykaz obiektów zabytkowych: 
Na terenie Gminy Lesko zlokalizowane są obiekty znajdujące się w rejestrze ochrony zabytków, który funkcjonuje 
w Podkarpackim Wojewódzkim Urzędzie Zabytków. 
Do obiektów tych należą: 
Bezmiechowa Górna 

 cerkiew pw. Narodzenia NMP, ob. kościół rzym.-kat. parafialny drewniany., 1830, nr rej,: A-73 z 3 1,0, 
1985 

Dziurdziów 
 cerkiew greko-kat., ob. prawosławna pw. Nawiedzenia NMP, 1899, I928,nr rej.: A-373/98 z 1.12.1998 
 dzwonnica, nr rej.: j.w. 
 zespół dworski, 2 poł. XIX, nr rej.; A-218 z 6.11.1990; 
 dwór 
 park 

Hoczew 
 kościół parafialny pw. św. Anny, 1774, nr rej.: A-177 z 14.11.1989 
 plebania greko-katolicka, ob. szkoła, poł. XIX, nr rej.: A-U z 30.08.1999 

Lesko 
 kościół parafialny pw. Nawiedzenia NMP, XVI, XVIII, nr rej.: A-178 z 14.11.1989 
 dzwonnica, 1725, nr rej,: j.w, 
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 ogrodzenie, nr rej.: j.w, 
 synagoga, XVI/XVII, XVIII, nr rej.; A-142 z 30.09.1959 
 cmentarz żydowski, ul. Słowackiego, przed 1548, nr rej.: A-143 z 19.11.1969 
 zespół zamkowy Kmitów, nr rej.: A-82 z 30.12.1967 
 zamek* 1550, 1 poł. XIX, XX - park, XIX 
 ratusz, Rynek 21, k. XIX, nr rej.: A-245 z 15.07.1991 
 dom, ob. sąd, pl. Konstytucji 3 Maja 9, XIX/XX, nr rej.: A-528 z 24.10.1991 
 dom, pi. Konstytucji 3 Maja 11, poł. XVII!, XIX, nr rej.: A-54 z 8.04,2002 i A-926 z 5.10.2012 
 dom. ob, szkoła, ul. Kościuszki 7, 1889, nr rej.: A-254 z 24.10.1991 
 dom, ul. Piłsudskiego 4 (d, 2), 1895, nr rej.: A-1363 z 15.01.1986 
 dom, ob. internat, ul. W. Pola 1 / pl. Konstytucji 3 Maja, k, XVIII, nr rej.: A-248 z 24.10,1991 
 dom mieszkalny ss, służebniczek, ul. W. Pola 3, po 1855, nr rej.: A-735 z 31.01.2012 
 dom (d. apteka), ul. Pułaskiego 3, 2 poł. XIX, nr rej.: A-204 z 11.05.1990 
 zajazd, ul. Śliżyńskiego 2, 2 poł. XIX, nr rej.: A-397 z 17,06.1972 

Lesko - Posada Leska 
 park dworski, ul. Piłsudskiego, XVII/XX, nr rej.: A-1291 z 10,11.1998 i z 27,06.2014 

Manasterzec 
 cerkiew greko-kat. ob. kościół rzym.-kat. pw. Przemienienia Pańskiego, drewn., 1820, nr rej.: A-791 

z 29.04.1975 
 ogrodzenie z bramką, nr rej.: j.w. f.nie istnieje) 
 ruiny zamku „Sobień”, XIV, ni’ rej.: A-346 z 12.04.1968 

Średnia Wieś 
 kościół par. pw. Wniebowzięcia Marii, drewn., XV, XVII, nr rej.: A-140 z 24.09.1959 
 park dworski, XVII, nr rej.: A-242 z 30,11.1969 
 fortyfikacje ziemne, XVII, nr rej.: j.w. 

Obiekty zabytkowe podlegają ochronie, jednak jej zakres jest zróżnicowany, w zależności od kategorii obiektu 
i zakresu planowanych robót budowlanych. Obiekty i obszary wpisane do gminnej ewidencji podlegają prawnej 
ochronie zgodnie z ustaleniami: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
w zakresie lotniska użytku publicznego. W procedurze sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego lub ustalania warunków zabudowy wojewódzki konserwator zabytków pełni funkcję organu 
uzgadniającego projekt planu lub projekt decyzji. Obiekty i obszary wpisane do rejestru zabytków decyzją 
wojewódzkiego konserwatora zabytków podlegają szczególnej ochronie. W przypadku tzw. obiektów 
rejestrowych prace konserwatorskie, restauratorskie, badania konserwatorskie, architektoniczne 
i archeologiczne, a zwłaszcza roboty budowlane, w tym przemieszczanie zabytku, umieszczanie na zabytku 
urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych oraz zmiana przeznaczenia zabytku bądź 
sposobu korzystania, jak też podejmowanie innych działań, które mogą naruszać substancję zabytku lub zmienić 
jego wygląd, wymagają pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. Zgoda jest wydawana na wniosek 
właściciela obiektu i ma formę decyzji administracyjnej. 
Stan techniczny wielu obiektów budzi zastrzeżenia i wymaga podjęcia robót zabezpieczających 
i konserwatorskich. Jednak z uwagi na ograniczone środki finansowe nie są podejmowane działania 
umożliwiające zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania.   

Gminny program opieki nad zabytkami  
 
Gmina Lesko nie ma uchwalonego Gminnego programu opieki nad zabytkami (wymóg – art. 87 ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami). Zgodnie z cytowaną ustawą burmistrz lub wójt sporządza na okres 4 lat 
gminny program opieki nad zabytkami. Program opieki nad zabytkami na lata 2021 – 2024 przygotowywany jest 
w oparciu o Gminną Ewidencję Zabytków. Po uzyskaniu opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, program 
jest uchwalany przez Radę Gminy i ogłaszany w Dzienniku Urzędowym Województwa. 
W 2020 roku podjęto również działania w kwestii dopełnienia realizacji obowiązków wynikających z w/cyt. 
ustawy o o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w kwestii opracowania ww. Programu. W chwili obecnej 
jest on przygotowywany w oparciu o aktualizowaną Gminną Ewidencję Zabytków. Po uzyskaniu pozytywnej opinii 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, program będzie przedłożony do uchwalenia przez Radę Miejską 
w Lesku. 
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3.5. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 

3.5.1. Postępowania administracyjne, zlecenia robót  geodezyjnych, akty notarialne - STATYSTYKA 
 
W ramach prowadzonej gospodarki nieruchomościami gminnymi przeprowadzono następujące czynności: 
przeprowadzono 42 postępowania w sprawach o podział nieruchomości, w tym 37 zakończonych decyzjami 
zatwierdzającymi podziały, wydano 32 postanowienia opiniujące podziały, przeprowadzono 2 postępowania 
o rozgraniczenie nieruchomości, w tym 1 postępowanie zakończone wydaniem decyzji, zawarto  5 umów na 
wykonanie podziałów 9 działek, szczegółowe zestawienie zleconych podziałów wraz z wydatkowanymi na ten cel 
środkami zestawiono w tabeli poniżej: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zawarto łącznie 11 umów na wyceny nieruchomości gminnych, szczegółowe zestawienie zleconych wycen wraz 
z wydatkowanymi na ten cel środkami jak poniżej: 
Wyceny nieruchomości gruntowych w 2020 r. – wykaz szczegółowy 

Lp.  netto brutto 

1. wycena nieruchomości z ujęciem brzegowym i dz. 93/17, 133/82 
przejmowane od KOWR w Średniej Wsi 

3162,60 3890,00 

2. wycena do zamiany dz. 48/1,48/3, 49/7, 47/5 w m. Hoczew 700,00 861,00 

3. wycena dz. nr 135/6 w m. Dziurdziów – na poszerzenie nieruch. sąsiedniej 486,18 598,00 

4. wycena nieruch. nr 1162/4, 1472, 239/11 w Lesku i dz. 73 w Łukawicy 1680,00 1680,00 

5. wycena nieruch. lokalowych przy Pl. Konstytucji 3 Maja 3 i Rynek 16 1070,00 1070,00 

6. wycena lokalu użytkowego nr 7 przy Śliżyńskiego 1/Rynek 16 590,00 590,00 

7. wycena wartości dz.  1146/14, 1146/13, 1146/12 i 1146/9 w Lesku (ul. 
Osiedlowa) 

1180,80 1180,80 

8. wycena nieruchomości ze studniami i służebności dróg dojazdowych 
przejmowane od KOWR w Średniej Wsi 

2800,00 3444,00 

9. opinia ws. wartości działek nr 20 i 22 Wola Postołów pod drogę publiczną w 
MPZP 

500,00 500,00 

10. wycena lok. mieszkalnych przy Smolki 7 i przy W. Pola 11 1440,00 1440,00 

11. wycena dz. nr 149/1 w Bezmiechowej G., nr 1374/36 w Lesku i nr 87/26, 
87/29 w m. Postołów i dz. 1374/36 w Lesku (ul. Kwiatowa) 

2040,00 2040,00 

Razem: 15649,58 17293,80 

 
wydano 64 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego budynkom objętym właściwością miejscową  Gminy 
Lesko, przygotowano łącznie 22 zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Lesko w tym : 

 7 o wykazach nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży,  
 8 o wykazach nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży.  

Pozostałe zarządzenie dotyczyły ustalenia ceny wywoławczej do kolejnych przetargów oraz rezygnacji Gminy 
Lesko z prawa pierwokupu nieruchomości. 
 
 

Podziały nieruchomości 2020 r. – wykaz szczegółowy 

Lp. Nr ewid. działek dzielonych i położenie netto brutto 

1. podział dz. nr 1374/19 w Lesku i dz. 149 w Bezmiechowej  G. – do sprzedaży 3398,00 3398,00 

2. podział dz. 87/25 i 87/18 w m. Postołów – do sprzedaży 3398,00 3398,00 

3. podział dz. 286 i 324/6 w m. Hoczew – do zamiany działek 3398,00 3398,00 

4. wstępny podział dz. nr 20 i 22 w m. Wola Postołów – wykup pod proj. w MPZP 
dr publiczną 

1700,00 1700,00 

5. podział dz.  93/16 w Średniej Wsi –wydzielenie przepompowni ścieków do 
przejęcia od KOWR-u 

1700,00 1700,00 

 Razem: 13.594,00 13.594,00 
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Ogłoszono 6 przetargów na sprzedaż lokali, w tym :   
a) 3 – rozstrzygnięto pozytywnie –-Lokal mieszkalny przy ul. Rynek 16 i lok. użytkowy przy ul. Śliżyńskiego   oraz 
lok. mieszkalny przy ul. Pl. Konstytucji 3-go Maja 3 
b) 3 – zakończone wynikiem negatywnym – lokal mieszkalny przy ul. Smolki 7 i lok. użytkowy przy ul. 
Śliżyńskiego/Rynek 16, 
11) ogłoszono 10 przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych, w tym: 

a) 3 – rozstrzygnięte wynikiem pozytywnym 
b) 4 – przetargi zakończone wynikiem negatywnym, 
c) 3 przetargi zostały odwołane. 

12)  zrealizowano 14 aktów notarialnych: transakcje dotyczyły miedzy innymi zbycia nieruchomości w drodze 
przetargu, zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej, zamiany nieruchomości, nieodpłatnego przejęcia 
nieruchomości na poszerzenie dróg gminnych. 
13) przeprowadzono 3 postępowania w trybie zapytania ofertowego z zakresu gospodarki nieruchomościami, na 
wyłonienie m.in. wykonawców operatów szacunkowych, dokumentacji podziałowych i innych robót 
geodezyjnych.  Zawarto 21 umów na realizację zleconych zadań.  

3.5.2. Obrót mieniem komunalnym  
 
W 2020 r. przeprowadzane były czynności i transakcje zarówno w zakresie sprzedaży (zbywania) nieruchomości 
gminnych, jak również transakcje nabycia gruntów do zasobu gminnego, w formie wykupu, nieodpłatnego 
przejęcia (darowizny), nabycia z mocy przepisów szczególnych. W ubiegłym roku miały miejsce również 
transakcje zamiany gruntów z osobami fizycznymi. 
 
Szczegółowy wykaz przeprowadzonych transakcji przedstawiono poniżej: 
Zbycie nieruchomości : 
1)      gruntowych  - prowadzono 27 spraw w zakresie sprzedaży nieruchomości gruntowych. 6 sprawy zakończyły 
się w 2020 r. zawarciem umowy w formie aktu notarialnego:  

 sprzedaż działek zabudowanych budynkami niemieszkalnymi o nr ewid. 56/3 i 56/4 położonych 
w Łukawicy , 

 sprzedaż działki nr 346 położonej w m-ci Bezmiechowa Dolna, 
 sprzedaż działek 1013/15 i1299/4  położonych w m-ci Lesko, 
 sprzedaż działki nr 146 położonej w m-ci Postołów, 
 sprzedaż działki nr 135/6 położonej w m-ci Dziurdziów, 
 sprzedaż działek nr 239/11, 559/3, 608/1 położonych w Lesku. 

Osiągnięte dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych: 91.345,90 zł 
2)      lokalowych – przeprowadzono 15 spraw w zakresie sprzedaży nieruchomości lokalowych.  3 sprawy 
zakończyły się w 2020 r. zawarciem umowy w formie aktu notarialnego:  

 lokal mieszkalny przy ul. Rynek 16,  
 lokal mieszkalny przy ul. Pl. Konstytucji 3-go Maja 3, 
 lokal użytkowy przy ul. Rynek 16/Śliżyńskiego 1. 

Osiągnięte dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości lokalowych: 627.780,00 zł (w tym ze sprzedaży lokali 
mieszkalnych: 344.980,00 zł, lokali użytkowych: 282.800,00 zł) 
 
Nabycie nieruchomości:  
przeprowadzono 6 postępowań w sprawie nabycia przez Gminę Lesko nieruchomości. 
3 sprawy zakończyły się zawarciem aktu notarialnego oraz 3 wydaniem decyzji przez Wojewodę Podkarpackiego: 
1) nabycie prawa własności działek o nr 115/2 i 179/1 położonych w m. Wola Postołowa - w drodze 

nieodpłatnego przejęcia – na poszerzenie drogi gminnej, 
2) wykup działki nr 94/4 o pow. 0,0245 ha położonej w m-ci Dziurdziów na poszerzenie drogi gminnej, 
3) nabycie prawa użytkowania wieczystego działek nr 128/3, 128/4, 128/5 położonych w m-ci Weremień w celu 

uregulowania drogi gminnej transakcja dokonana została nieodpłatnie, 
4) nabycie z mocy prawa (art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. r. Przepisy wprowadzające  ustawę 

o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych / Dz. U z 1990 r. Nr 32, poz. 191 ze 
zmianami) – na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego – prawa własności działki nr 2 o pow. 0,11 ha 
położonej w m-ci Łukawica zabudowanej stacją uzdatniania wody  – postępowanie przeprowadzone na 
wniosek Gminy Lesko. 

5) nabycie z mocy prawa (art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 17a ust. 3 i art.. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. 
Przepisy wprowadzające  ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych / Dz. 
U z 1990 r. Nr 32, poz. 191 ze zmianami) – na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego – prawa 
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własności działek stanowiących rowy nr 269, 271, 273, 283, 442 położonych w m-ci Łączki postępowanie 

przeprowadzone z urzędu. 

6) nabycie z mocy prawa (art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 17a ust. 3 i art.. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy 

wprowadzające  ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych / Dz. U z 

1990r. Nr 32, poz. 191 ze zmianami)) – na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego – prawa własności 

działek stanowiących rowy nr 27, 41, 45/2, 58, 114, 161, 163/2, 164, 165, 166/2, 198/5, 210, 212, 216, 217/1, 

218, 219/2, 220, 229, 242, 243, 244, 245 położonych w m-ci Lesko obręb Posada Leska– postępowanie 

przeprowadzone z urzędu. 

Ponadto przygotowane zostały dokumenty do przejęcia od Skarbu Państwa nieruchomości zabudowanych stacją 

uzdatniania wody, pompownią wody oraz oczyszczalnią ścieków w Średniej Wsi w tym również działek za Sanem 

zabudowanych studniami głębinowymi. 

 

Zamiany gruntów: 

rozpatrzono 4 sprawy, w tym 1 sprawa zakończyła się zawarciem umowy zamiany w formie aktu notarialnego: 

zamiana działek gminnych o nr 48/1 i 48/3 na działki nr 47/5 i 49/7 położone w Hoczwi. 

Zamiana miała na celu uregulowanie stanu prawnego działek na których urządzona została droga gminna do byłej 

mleczarni; 

 
Ustanowienie służebności gruntowych 
Brak postępowań w 2020 r. 
 
Regulacja stanów prawnych, roboty geodezyjne 
wykreślenie z księgi wieczystej użytkownika wieczystego ujawnionego na działkach nr 1322/24, 1322/28, 
1322/35 położonych w Lesku. Zmiany w księgach wieczystych dokonano na wniosek użytkownika wieczystego tj. 
Handlowo Usługowej Spółdzielni Pracy w Lesku, 
regulacja stanu prawnego w księgach działki nr 898/4 położonej w m-ci Huzele - zasiedzenie, 
regulacja stanu prawnego działek zabudowanych budynkiem „Żłobka” w Lesku, 
regulacja stanu prawnego w księgach wieczystych działek nr 97/6, 161/1, 162/6, 210/1, 98/16, 156/1, 98/18, 
przejętych na poszerzenie drogi gminnej publicznej w m-ci Postołów, 
zmiana klasyfikacji gruntów i wydzielenie użytku „dr” na działkach o nr 10/17, 179/1, 115/2 położonych  w m. 
Lesko obręb Wola Postołowa, 
zmiana klasyfikacji gruntów i wydzielenie użytku „dr” na działkach nr 242/3 265/5, 265/6  w m. Dziurdziów, 
ustalenie granic drogi gminnej w obrębie dz. nr ewid. 331 w m. Glinne w celu urządzenia drogi dojazdowej. 
 
Pozostałe roboty geodezyjne: 

 Pozostałe roboty geodezyjne w 2020 r. – wykaz szczegółowy 

Lp.  netto brutto 

1. aktualizacja danych dz. 10/17, 115/2, 179/1 Wola Postołowa 700,00 700,00 

2. wznowienie znaków granicznych dz. drogowej nr 331 w m. Glinne 2550,00 2550,00 

3. aktualizacja danych dz. 242/3, 265/6 i 265/5 w Dziurdziowie 
zmiana użytku rolnego na dr 

900,00 900,00 

4. aktualizacja danych dz. 1146/14, 1146/13, 1146/12, 1146/9, 1146/8 
w Lesku (ul. Osiedlowa) 

700,00 700,00 

   

 Razem: 4850,00 4850,00 

3.5.3.  Realizacja uchwał – z zakresu gospodarki nieruchomościami  
 
W 2020 r. podjętych zostało łącznie z zakresu kompetencji Wydziału PGŚ 35 uchwał, w tym: 

1) 30 uchwał z zakresu gospodarki nieruchomościami (sprzedaże, wykupy,  zamiany, dzierżawy 
nieruchomości mienia komunalnego), 

2) 2 uchwały – z zakresu ochrony przyrody i ochrony zwierząt (opinia ws. utworzenia i prowadzenia 
ośrodka rehabilitacji zwierząt chronionych, przyjęcie program opieki nad zwierzętami bezdomnymi), 

3) 2 uchwały - z zakresu planowania przestrzennego (o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 3 Studium 
i zmiany nr 2 MPZP Lesko 7), 

4) 1 uchwała - z zakresu ochrony środowiska (zmiana „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lesko na 
lata 2015-2020") 
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Spośród podjętych w 2020 r. 35 uchwał : 

1) 18 uchwał zrealizowanych zostało w całości do dnia 30.04.2021 r.   
2) 10 uchwał jest w toku realizacji (dot. głównie nieruchomości przejmowych od KOWR-u, także uchwał co 

do których toczy się postępowanie w WSA),  
3) 7 uchwał nie zrealizowano, z przyczyn niezależnych od organu (nie wpłynęła żadna oferta w procedurze 

przetargowej, zainteresowani wycofali się z transakcji).  
 
W 2020 r. zakończono dodatkowo realizację łącznie 9 uchwał z zakresu gospodarowania mieniem gminnym 
podjętych w latach poprzednich. 
 
Szczegółowy wykaz podjętych w 2020 r. uchwał z zakresu Wydz. PGŚ i stopień ich realizacji zestawiono w tabeli 
na końcu niniejszego opracowania. 
 
3.6. UŻYTKOWANIE WIECZYSTE   
 
Informacje podstawowe: 
 
Łącznie w 2020 r. było 79 użytkowników wieczystych nieruchomości gminnych, powierzchnia gruntów oddanych 
w użytkowanie wieczyste wynosi 29,5271 ha. 
W ramach prowadzonej gospodarki gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste przeprowadzono: 

 naliczanie opłat z tytułu u.w. - 79 zawiadomień o naliczonych opłatach, 
 aktualizacji opłat z tytułu u.w. nie dokonywano, 
 aktualizacji stawki % opłaty rocznej z tytułu u.w -  nie dokonywano. 

 
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na mocy przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo 
własności tych gruntów 
W 2020 r. wydano jedno zaświadczenie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów 
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności, na wniosek użytkownika wieczystego na mocy ww. 
przepisów prawnych. Przekształcona została nieruchomość położona w Hoczwi zabudowana budynkiem 
wielomieszkaniowym. 
 
Dochody z tytułu oddawania nieruchomości w użytkowanie wieczyste 
Naliczenia z opłat z tytułu użytkowania wieczystego na przestrzeni 3 ostatnich lat kształtują się następująco: 

 w 2018 r. – 151.643,96 zł,  
 w 2019 r. – 142.096,57 zł, 
 w 2020 r. – 145.955,38 zł. 

Natomiast wpływy z tytułu użytkowania wieczystego w 2020 r. wyniosły 129.396,91 zł. Natomiast  wpływy 
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły w 2020 r. 16.839,40  
 
3.7. STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LESKO 
 
Zestawienie informacji o gruntach gminnych - według stanu na 31-12-2020 r. : 
Zestawienie powierzchni nieruchomości Gminy Lesko oraz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste: 
powierzchnia nieruchomości stanowiących własność Gminy Lesko, stanowiących zasób nieruchomości gminnych 
wynosi 1340,9870 ha, powierzchnia nieruchomości stanowiących własność Gminy Lesko oddanych 
w użytkowanie wieczyste, wyłączonych z zasobu nieruchomości gminnych wynosi 29,5271 ha, Gmina Lesko jest 
użytkownikiem wieczystym nieruchomości Skarbu państwa o pow. 1,7845 ha położonej w Manastercu. 
Grunty gminne stanowią ilościowo – łącznie 1950 działek gruntowych, najwięcej  - w obrębie miasta Lesko, 
a spośród obrębów wiejskich – na terenie sołectwa Dziurdziów, Hoczew i Średnia Wieś. 
Szczegółowe zestawienia ilości działek i wielkości powierzchni gruntów gminnych przedstawiono w tabelach 
poniżej. 
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Lp. Wyszczególnienie / rodzaj użytku Powierzchnia [ha]

1. Użytki rolne (grunty orne, łąki, pastwiska) 195,4315

Tereny leśne, zadrzewienia (ogółem) 929,7491

w tym:

- lasy (Ls) 816,4868

- grunty zadrzewione i zakrzewione (Lz, Lzr) 113,2623

3. Tereny przemysłowe (Ba) 2,2465

4. Tereny zabudowane (B,Bi,Br,Bz) 55,4429

Tereny komunikacyjne (drogi, tereny pod

drogi, itp.)

w tym drogi gminne

6. Grunty pod rowami (W i W/użytku) 13,0744

7. Nieużytki 1,9823

2.

5. 157,3931

 Podział nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego (z wyłączeniem gruntów oddanych 
w użytkowanie wieczyste) - według położenia w obrębach ewidencyjnych: 

 
 
Podział nieruchomości Gminy Lesko (z wyłączeniem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste) – według 
przeznaczenia: 

 
 

Pozostałe grunty, niewykazane w powyższej tabeli, stanowią użytki o mniejszych powierzchniach i znaczeniu, typu: 
grunty pod stawami, wodami i inne które nie zostały ujęte w tabeli. 

Nazwa obrębu Ilość działek 
ewidencyjnych 

Powierzchnia 
gruntów 

Nazwa obrębu Ilość działek 
ewidencyjnych 

Powierzchnia 
gruntów 

gminnych [ha] gminnych 
[ha] 

Bachlawa 48 69,9244 Glinne 37 10,7219 

Łukawica 47 34,2529 Hoczew 156 222,5647 

Manasterzec 76 114,2111 Huzele 129 76,0179 

Postołów 51 31,7246 Jankowce 69 26,6206 

Średnia Wieś 186 169,9153 Łączki 32 31,1545 

Weremień 62 50,8189 Lesko - miasto 677 145,6889 

Bezmiechowa 
Dolna 

76 45,0737 Lesko – Posada 
Leska 

77 30,5363 

Bezmiechowa 
Górna 

74 14,7229 Lesko – Wola 
Postołowa 

57 11,4156 

Dziurdziów 96 255,6228 RAZEM: 1950 1340,987 
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Zestawienie danych dotyczących obrotu mieniem gminnym 
 
Z powyższej tabeli wynika, że w minionym roku bilans obrotu mieniem gminnym jest dodatni, co oznacza, 
że większą powierzchnię gruntów Gmina nabyła do zasobu gminnego.  Zmienność tego bilansu, w poszczególnych 
latach, uwarunkowana jest przede wszystkim wysokością środków finansowych zarezerwowanych w budżecie 
Gminy na dany rok dla realizacji wykupów nieruchomości oraz bieżącymi potrzebami i zadaniami przyjętymi do 
realizacji. 

 
3.8. PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH 
 
PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY LESKO NA LATA 2020 – 2022, sporządzony w oparciu 
o wymogi art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. - Dz. U z 2020 r., 
poz. 65, ze zm.) przyjęty został Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Lesko Nr 63/IV/20 z dnia 27 kwietnia 
2020 r. Przyjęty plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Lesko, określa główne kierunki 
działań związane z gospodarowaniem mieniem gminnym na lata 2020-2022 i zawiera  w szczególności:  

 zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu oraz nieruchomości Gminy Lesko oddanych 
w użytkowanie wieczyste, 

 prognozę dotyczącą udostępniania nieruchomości zasobu oraz nabywania nieruchomości do zasoby, 
 poziomu wydatków związanych z udostępnianiem nieruchomości zasobu oraz nabywaniem 

nieruchomości do zasobu,  
 wpływów osiągniętych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  gminnych oddanych 

w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości gminnych, 
 opłat przekształceniowych prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, aktualizacji opłat z tytułu 

użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz opłat 
z tytułu trwałego zarządu nieruchomości gminnych, najmu, dzierżawy 

 program zagospodarowania nieruchomości zasobu.   
 
Gminnym zasobem nieruchomości Gminy Lesko gospodaruje Burmistrz Miasta i Gminy Lesko, w szczególności 
poprzez:  
1) ewidencjonowanie nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości,  
2) zapewnienie wyceny tych nieruchomości,  
3) sporządzanie planów wykorzystania zasobu,  
4) zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,  
5) wykonywanie czynności związanych z naliczeniem należności do zasobu,  
6) wydzierżawienie, wynajmowanie, użyczenie nieruchomości wchodzących w skład zasobu,  

nr obrębu nazwa obrębu ewid. 

 stan na                  

01-01-2018

Bilans zbytej 

powierzchni 

2018

 stan na                        

01-01-2019

Bilans zbytej 

powierzchni 

2019

stan na                 

01-01-2020

Bilans zbytej 

powierzchni 

2020

stan na            

01-01-2021

182103_4.0001 Lesko 146,9022 -0,3820 146,5202 -0,7283 145,7271 -0,0517 145,6889

182103_4.0002 Posada Leska 28,8672 28,8672 28,8672 1,6689 30,5361

182103_4.0003 Wola Postołowa 11,2164 0,1010 11,3174 0,0192 11,3174 0,0192 11,4156

186,9858 -0,2810 186,7048 -0,7091 185,9117 1,6364 187,6406

182103_5.0001 Bachlawa 70,0770 70,0770 -0,1526 69,9244 69,9244

182103_5.0002 Bezmiechowa Dolna 45,2372 -0,1281 45,1091 45,1091 -0,0354 45,0737

182103_5.0003 Bezmiechowa Górna 14,7229 -0,0006 14,7223 14,7229 14,7229

182103_5.0004 Dziurdziów 255,5816 -0,0043 255,5773 0,0793 255,6609 -0,0379 255,6228

182103_5.0005 Glinne 10,6722 10,6722 10,6722 0,0497 10,7219

182103_5.0006 Hoczew 226,7580 -0,7232 226,0348 -2,5161 223,5148 0,0000 222,5647

182103_5.0007 Huzele 76,0179 76,0179 76,0179 76,0179

182103_5.0008 Jankowce 26,6206 26,6206 26,6206 26,6206

182103_5.0009 Łączki 30,1745 30,1745 0,0072 30,1745 0,9800 31,1545

182103_5.0010 Łukawica 34,1999 0,0500 34,2499 34,2476 -0,1047 34,2529

182103_5.0011 Manasterzec 114,3619 114,3619 0,0300 114,3919 114,2111

182103_5.0012 Postołów 31,9476 -0,0558 31,8918 0,0157 31,9075 -0,1800 31,7246

182103_5.0013 Średnia  Wieś 170,2315 0,0608 170,2923 0,0038 170,2895 169,9153

182103_5.0014 Weremień 50,8117 50,8117 0,0072 50,8189 50,8189

1157,4145 -0,8012 1156,6133 -2,5255 1154,0727 0,6717 1153,3462

Razem: 

Razem: 

Zestawienie informacji o zbytej i nabytej powierzchni Gruntów Komunalnych ( ha )
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7) podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności  w sprawach dotyczących własności lub 
innych spraw rzeczowych na nieruchomości, o zapłatę należności za korzystanie z nieruchomości, o roszczenie ze 
stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie,  
8) składanie wniosków o założenie ksiąg wieczystych na nieruchomościach Gminy Lesko oraz o wpis w księdze 
wieczystej. 
W stosunku do każdej nieruchomości rozstrzygnięcia o sposobie i formie jej zagospodarowania będą zapadały 
indywidualnie. Gminny zasób nieruchomości będzie wykorzystywany zgodnie z wiążącymi organ wykonawczy 
gminy ustaleniami, które będą wynikały z uchwał budżetowych, przepisów prawnych oraz zgodnie z innymi 
uchwałami Rady Miejskiej w Lesku podejmowanymi w sprawach związanych z gospodarowaniem 
nieruchomościami dotyczącymi m. in. nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania 
na okres dłuższy niż trzy lata. 
Powierzchnia nieruchomości stanowiących własność Gminy Lesko, stanowiących zasób nieruchomości gminnych 
wynosi 1340,9870 ha, natomiast powierzchnia nieruchomości stanowiących własność Gminy Lesko oddanych 
w użytkowanie wieczyste, wyłączonych z zasobu nieruchomości gminnych, wynosi 29,5271 ha. 
 
Szczegółowe dane z zakresu stanu mienia komunalnego Gminy, w tym podział mienia (powierzchniowy 
i ilościowy) na obręby ewidencyjne, rodzaje użytku (przeznaczenia gruntów) przedstawiono powyżej w pkt. „Stan 
mienia komunalnego Gminy Lesko”. 
Istotą w gospodarowaniu zasobem gminnym jest również cel i sposób udostępniania nieruchomości z zasobu 
oraz pobierania z tego tytułu pożytków. Nieruchomości wchodzące w skład gminnego zasobu, wykorzystywane są 
przede wszystkim na cele rozwojowe gminy i dla potrzeb zorganizowanej działalności inwestycyjnej. 

Formy udostępniania  nieruchomości zasobu gminnego  
Podstawowe formy udostępnienia nieruchomości gminnych wraz z powierzchnią gruntów za lata 2019 i 2020 
przedstawia tabela poniżej: 

Lp. Wyszczególnienie Powierzchnia gruntów [ha]  

Wg stanu na dzień 31.12.2019 r. Wg stanu na dzień 31.12.2020 r. 

1. 
Grunty wchodzące w skład zasobu 
gminnego (ogółem) 

1339,9844 ha 1340,9870 ha 

2. 
Grunty oddane w wieczyste użytkowanie 

29,8738 ha 29,5271 ha 

3. 
Grunty będące w użytkowaniu 
wieczystym Gminy 

1,8945 ha* 1,7845 ha 

4. Grunty oddane w dzierżawę 43,5326 ha 42,1807 ha 

5. Grunty oddane w użyczenie 7,4128 ha  

6. Grunty oddane w trwały zarząd 0,00 ha 0,00 ha 
*dz. nr 105/1 - obręb: Manasterzec, dz. nr 2 - obręb: Łukawica 

Dzierżawa gruntów 
Powierzchnia gruntów oddanych w dzierżawę na dzień 31.12.2020 r. (nie uwzględniono umów krótkotrwałych, 
sezonowych, na okresy nie dłuższe niż 3 m-ce) wynosi – 42,1807 ha, tj. łącznie 187 umów dzierżawy.  
 
Wykaz wielkości oddanych w dzierżawę gruntów gminnych wg przeznaczenia, zestawiono w tabeli poniżej: 

Zestawienie informacji o dzierżawach gruntów gminnych (umowy długoterminowe powyżej 3 miesięcy) 

Cel oddania w dzierżawę Ilość umów Powierzchnia w [ha] 
wg stanu na 31.12.2020 2019 2020 

pod garaże tymczasowe 124 127 0,2174 
 

pod działalność handlową 8 8 0,0372 

na cele rolne i zieleń ozdobną 42 39 34,0574 

pod działalność usługową 5 5 1,514 
 inne 8 8 6,3548 

RAZEM: 187 187 42,1807 

 *cele turystyczne, edukacyjno-sportowe dzieci i młodzieży, cele badawczo-rozwojowe związane z ochroną  
    przyrody, place do składowania i inne 
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W ciągu roku zawieranych jest dodatkowo stosunkowo duża liczba umów krótkotrwałych i sezonowych, tj. 
w okresie letnim: ok. 5-8 umów – pod ogródki kawiarniane, w okresach świątecznych: na potrzeby 
organizowanych jarmarków – ok. 20 – 40 umów, w ciągu całego roku – ok. 70 umów – jako miejsca postojowe dla 
pojazdów oraz pozostałe umowy – ok. 10: pod krótkotrwałą działalność handlową (sprzedaż zniczy, ziół, owoców, 
warzyw, materiałów pirotechnicznych, działalność widowiskową, typu: cyrk, wesołe miasteczko).  
 

Zestawienie informacji o dzierżawach gruntów gminnych  
(umowy krótkoterminowe do 3 miesięcy) 

Cel oddania w dzierżawę Ilość umów Powierzchnia w [ha] 

miejsca postojowe pojazdów 70 0,0345 

pod działalność handlową (owoce, znicze, kawiarnie, art. 
pirotechniczne) 

9 0,0058 

ogródki kawiarniane 5 0,0104 

jarmark wielkanocny  - - 

jarmark Bożonarodzeniowy 26 b.d. 

RAZEM: 110  

 

Wpływy do budżetu Gminy z tytułu dzierżaw  w 2020 r. wyniosły 309 049,95 zł, dla porównania w 2019 r. -  
218.473,86 zł 

Oddanie w najem 
W 2020 r. nie były oddawane w najem nieruchomości gruntowe.  

Oddanie w użyczenie 
Gmina Lesko oddawała grunty w użyczenie na rzecz klubów sportowych i stowarzyszeń działających 
w poszczególnych obrębach ewidencyjnych na terenie gminy (12 umów). Użyczone były także grunty w latach 
poprzednich  wspólnotom mieszkaniowym działających na terenie miasta Leska, na potrzeby korzystania z wiat 
śmietnikowych, przy budynkach wielorodzinnych (7 umów). Ponadto, Gmina Lesko przekazała w użyczenie 
budynki lub pomieszczenia gminne na rzecz jednostek organizacyjnych gminy lub innych podmiotów na cele nie 
związane  z działalnością zarobkową.  
Na dzień 31.12.2020 r. zawartych było 22 umowy użyczenia na łączną powierzchnię  
1446,34 m2. (19 umów dot. użyczenia nieruchomości gruntowych, 3 umowy dotyczyły użyczenia nieruchomości 
lokalowych). 
 
3.9. OCHRONA ŚRODOWISKA 

Postępowania administracyjne  
 
Przeprowadzono 5 postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia dotyczące następujących przedsięwzięć: 
Budowa zbiornika podziemnego na dodatek do paliwa ADBLUE z dystrybutorem oraz wykonanie robót 
polegających na: przeniesieniu studzienki zlewowej paliw wraz z przewodami oddechowymi zbiorników, 
wymianie trzech dystrybutorów, w ramach istniejącej stacji paliw płynnych i gazowych planowanej do realizacji 
na działce 299/28, 299/27 obręb 0002, Lesko –Posada Leska – zakończone decyzją,  
Rozbudowa publicznej drogi wojewódzkiej nr 894 Lesko-Hoczew-Polańczyk-Czarna klasy Z, od 5+527 do 5+623 
dla zadania pn. „Poprawa funkcjonalności dróg wojewódzkich Województwa Podkarpackiego na terenie powiatu 
bieszczadzkiego i leskiego  wraz z poprawą udostępnienia wizualnego Bieszczadów” Zadanie 10 - „Rozbudowa 
drogi wojewódzkiej Nr 894- Lesko-Hoczew-Polańczyk-Czarna, polegająca na budowie obiektów i urządzeń do 
obsługi uczestników  ruchu w km 5+550 strona lewa w m. Hoczew” – zakończone decyzją , 
Budowa stacji bazowej transmisji danych Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o., nr BT 20772 LESKO PÓŁNOC 
zlokalizowanej na działce nr 111, obr. Lesko, gm. Lesko – postępowanie w trakcie  
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 893 Lesko-Baligród Cisna polegającej  na budowie chodnika na odcinku od 
10+100 od km  12+460 strona prawa Nowosiółki – postępowanie prowadził  Wójt Gminy Baligród z uwagi na fakt, 
ze większa część przedsięwzięcia zlokalizowana jest na terenie Gminy Baligród; Burmistrz Miasta i Gminy Lesko 
był organem opiniującym, 
Budowa farmy fotowoltaicznej Lesko 2, o łącznej mocy do 1 MW, na działce nr ewid. 1406 obręb Lesko, gm. 
Lesko, powiat leski, woj. Podkarpackie – zakończone decyzją. 
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Działania na rzecz ochrony środowiska  
 przeprowadzenie w okresie zimowym  kontroli palenisk w budynkach mieszkalnych na terenie miasta 

Leska – przeprowadzono łącznie  kontrole 3 palenisk, wydano 1 ostrzeżenie o nieprawidłowościach; 
 przeprowadzenie kontroli przestrzegania zasad ochrony środowiska na posesjach osób fizycznych na 

terenie gminy, w tym sposobu odprowadzania ścieków sanitarnych, obowiązków w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych, m.in. dokumentów potwierdzających opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych  przez specjalistyczne podmioty – w gospodarstwach domowych nieobjętych 
systemem kanalizacji zbiorczej; skontrolowano łącznie w 2020 r. 46 posesji w miejscowości Bachlawa, 
wystosowano wezwania o przedłożenie dokumentu potwierdzającego opóźnienie zbiornika przez 
uprawnioną firmę; z uwagi na nie wywiązanie się wszystkich wezwanych z nałożonego obowiązku,  

 przeprowadzono 6 kontroli bezpośrednio na posesjach mieszkańców, celem sprawdzenia prawidłowości  
gospodarki wodno-ściekowej; 

 usuwanie azbestu z terenu gminy - przeprowadzono akcję usuwania azbestu z terenu gminy; w ramach 
realizacji zadania odebrano z posesji prywatnych i przekazano do utylizacji zdemontowane wyroby 
zawierające azbest w ilości  28,78 Mg, pochodzące łącznie z 22 posesji. Całość zadania wyniosła: 
15 541,20 zł.  Zadanie zrealizowano przy wykorzystaniu dotacji udzielonej przez NFOSiGW i WFOSiGW 
    na łączną kwotę 13 210,00 zł oraz ze środków własnych, w wysokościach:  

a) 7.770,60 zł  - dotacja NFOSiGW,  
b) 5.439,42 zł  - dotacja WFOSiGW,  
c) 2.331,18 zł - środki własne 

Plany, programy, opracowania z zakresu ochrony środowiska  
  
ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA 
I GMINY LESKO 2015-2030  
Uchwała  Rady Miejskiej w Lesku nr LVI/395/2018 z dnia 5 marca 2018r. w sprawie: przyjęcia założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Lesko 
 
Ustawa Prawo energetyczne nakłada na gminy obowiązek planowania i organizacji zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe na swoim obszarze. Taki dokument powinien być sporządzony na okres co najmniej 
15 lat, a następnie aktualizowany nie rzadziej niż co 3 lata. 
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe to dokument przedstawiający 
propozycje rozwoju i modernizacji poszczególnych systemów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe wraz z uzasadnieniem ekonomicznym, propozycje wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
i wysokosprawnej kogeneracji, harmonogram realizacji zadań, a także przewidywane koszty realizacji 
proponowanych przedsięwzięć oraz wskazanie źródeł ich finansowania. 
 
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY LESKO 
Uchwała Rady Miejskiej w Lesku nr XXIII/136/16 z dnia 14 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki 
niskoemisyjnej dla gminy Lesko na lata 2015 – 2020 
Uchwały zmieniające ww. plan:  
nr XXX/182/16  z dnia 28.07.2016r ,  
nr XXXIII/201/16 z dnia 27.10.2016r ,  
nr XLI/271/17 z dnia 27 kwietnia 2017r.   
nr XLI/282/17 z dnia 29.05.2017r, 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest narzędziem prowadzenia polityki ekologicznej na szczeblu lokalnym, 
którego głównym założeniem jest systemowe ograniczenie niskiej emisji. PGN tworzony jest na potrzeby 
opracowania przejrzystej, kompleksowej i realistycznej strategii poprawy sytuacji i zgodnie z intencją powinien 
przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców, poprawy wizerunku gminy, zwiększenia dostępu do 
krajowych i europejskich funduszy, a także zwiększenia bezpieczeństwa i niezależności energetycznej. Plan 
Gospodarki Niskoemisyjnej jest niezbędny w celu pozyskania środków zewnętrznych, przeznaczonych m.in. na 
ograniczenie niskiej emisji, a także poprawy efektywności energetycznej. 
 
PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY LESKO NA LATA 2012-2032 
W 2012 r. na terenie Miasta i Gminy Lesko została przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających 
azbest celem utworzenia bazy azbestowej, w wyniku tych działań Gmina zleciła opracowanie „PROGRAMU 
USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY LERSKO NA LATA 2012-2032”, który został 
przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28.05.2013r. Nr XXXIV/258/13.  
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W ramach realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest w ostatnich latach usunięto z terenu 
gminy następujące ilości odpadów azbestowych: 
ROK 2018 
Gmina nie odbierała i nie przekazywała do utylizacji wyrobów azbestowych 
ROK 2019 
Dwukrotnie w ciągu roku realizowano zadanie odbioru i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 
ETAP I: odebrano od mieszkańców i zutylizowano 40,63 Mg  wyrobów zawierających azbest, 
                 całość zadania wyniosła 12 944,72 zł, w całości  sfinansowana ze środków własnych  
ETAP II: odebrano od mieszkańców i zutylizowano 20,422 Mg wyrobów azbestowych,  
                  całość zadania wyniosła 13 073,26 zł,   źródła finansowania: 

      a)  11.112,27 zł - dotacja z  NFOSiGW oraz WFOSiGW    
      b)  1.960,99 zł  - środki własne 

Rok 2020  
Odebrano i zutylizowano wyroby zawierające azbest w ilości 28,78 Mg. 
Całość zadania wyniosła 15 541,20 zł. 
Źródła finasowania: 
Zadanie zrealizowano przy wykorzystaniu dotacji udzielonej przez NFOSiGW i WFOSiGW oraz ze środków 
własnych, w wysokościach:  

a)  7.770,60 zł  - dotacja NFOSiGW,  
b) 5.439,42 zł  - dotacja WFOSiGW,  
c) 2.331,18 zł - środki własne 

 
Do utylizacji, na podstawie danych z przeprowadzonej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest 
i dotychczasowych działań, pozostało 802,388 Mg wyrobów zawierających azbest. 
Corocznie przeprowadzana jest aktualizacja ogólnopolskiej Bazy Azbestowej (dostępnej na stronie: 
https://www.bazaazbestowa.gov.pl/pl/) w zakresie wykazania ilości zutylizowanych wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy. 
 
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA 
Gmina Lesko nie ma uchwalonego na stan obecny Programu ochrony środowiska (wymóg – art. 17 ustawy Prawo 
ochrony środowiska).  
 
3.10. GOSPODARKA LEŚNA, OCHRONA ZADRZEWIEŃ, BEZDOMNE ZWIERZĘTA 

3.10.1. Ochrona zadrzewień  

Postępowania administracyjne  
Wycinka drzew/krzewów na działkach innych podmiotów/osób fizycznych: 
Rozpatrzono: 151 wniosków w sprawie wycinki drzew (w tym: 132 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew od osób 
fizycznych i 19 wniosków o zezwolenie na wycinkę od osób prawnych) 
Wydano:   

 19 decyzji w zakresie wycinki drzew lub krzewów,  w tym: 
 12 decyzji zezwalających na wycinkę 
 5 decyzji częściowo zezwalających, częściowo odmawiających 
 2 decyzje warunkowe – usunięcie w zamian za nasadzenia zastępcze łącznie z naliczeniem opłat 
 1 wniosek – postępowanie umorzono 

Gmina Lesko nie wydawała w 2020 r. decyzji nakładających karę administracyjną za usuwanie drzew lub krzewów 
bez wymaganego zezwolenia. 
  
Wycinka drzew/krzewów na działkach gminnych: 
Gmina Lesko złożyła: 
24 wnioski do Starosty Leskiego na usunięcie łącznie 92 sztuk drzew, organ rozpatrujący wydał zgodę na 
usunięcie 47 sztuk drzew (na 18 drzew  warunkowo – z nasadzeniami zastępczymi), odmówiono usunięcia 27 szt. 
drzew 
5 wniosków do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na usunięcie łącznie 54 sztuk drzew, organ rozpatrujący 
wydano zgodę na usunięcie 10 sztuk (na 43 drzewa zezwolono warunkowo – z nasadzeniami zastępczymi), 
odmówiono usunięcia 1 drzewa, 
 

https://www.bazaazbestowa.gov.pl/pl/
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Podjęte inicjatywy/działania  
Gmina przystąpiła do programu sadzenia drzew miododajnych, otrzymano od Marszałka Województwa 30 
sadzonek drzew miododajnych gat. lipa i klon, które posadzone zostały na działce nr  948/11 i 1188 w m-ci Lesko 
przy „Wzgórzach Baszty” i wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej oraz 20  szt krzewów ozdobnych gatunków: oliwnik 
wąskolistny, pęcherznica kalinolistna, świdośliwa i tamaryszek, które posadzono na działkach o nr ew. 878/3, 667 
i 1322/87  m-ci Lesko  (tereny zieleńców w centrum miasta, przy dworcu autobusowym, itp.) 
 
Jesienią przeprowadzono chemiczne zabezpieczenie drzewek posadzonych w ramach nasadzeń miododajnych, 
w celu zabezpieczenia przed zgryzaniem przez zwierzynę. 
 
W kwietniu przeprowadzono coroczny wiosenny przegląd  zieleni na terenie miasta Leska, w miejscach 
publicznych, zieleńcach, na cmentarzu, w parku zamkowym, wzdłuż ciągów komunikacyjnych, itp. Drzewa 
zagrażające bezpieczeństwu bądź chore zakwalifikowano do usunięcia w następujących ilościach: z terenu 
cmentarza komunalnego - 10 sztuk drzew (uzyskano zezwolenie na wycinkę 10 drzew), z terenu Parku 
Zamkowego – 3 drzewa (uzyskano zezwolenie na 3 szt.),  z terenu miasta – 9szt. (uzyskano zezwolenie: na 
wycinkę 8).   

 3.10.2 Gospodarka leśna 
 
W lasach mienia komunalnego Gminy Lesko pozyskano łącznie w 2012 r. 2702,6 m3 drewna użytkowego.  
 
Wielkość stanu lasów gminnych w poszczególnych obrębach ewidencyjnych oraz wielkość pozyskania za rok 2020 
zestawiono łącznie w poniższej tabeli: 
 

Sołectwo Powierzchnia lasów [ha] Pozyskanie drewna w 2020 [m3] 

Bachlawa 48,43 169,68 

Bezmiechowa Dln. 32,49 152,69 

Dziurdziów 223,43 933,84 

Glinne 5,8 - 

Hoczew 175,30 527,63 

Huzele 46,28 306,8 

Jankowce 16,27 - 

Łączki 16,60 16,88 

Łukawica 12,12 - 

Manasterzec 96,58 264,9 

Średnia Wieś 105,73 175,07 

Weremień 26,94 155,11 

Miasto Lesko 10,49 - 

Suma 816,46 2702,6 

 
W ramach prowadzonej gospodarki w lasach mienia komunalnego, oprócz zrywki i pozyskania, wykonano 
dodatkowo roboty, obejmujące: melioracje wraz z nasadzeniami sztucznymi (w ramach odnowień powierzchni 
leśnej), pielęgnacje upraw, zabezpieczenie chemiczne upraw, czyszczenia wczesne oraz wykonanie szlaków 
zrywkowych. 
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Szczegółowy wykaz robót, z podziałem na poszczególne obręby ewidencyjne, przedstawia poniższa tabela: 
 

Sołectwa Zabezpiecza
nie 

chemiczne 
upraw 

Hodowla 
(melioracje
+ sadzenie) 

Hodowla 
(pięgnacje) 

Czyszcze
nia 

wczesne 

Czyszczenia 
późne 

Szlaki 
zrywko

we 

  ha ha ha ha ha mb 

Bachlawa 1 1 1   200 

Bezmiechowa 
Dolna  

      

Dziurdziów 7 1 7    

Glinne       

Hoczew 6 1 6 2  1000 

Huzele 3,5 0,5 3,5    

Łączki 1  1    

Jankowce       

Manasterzec 3 0,5 3   200 

Średnia Wieś      - 

Weremień       

Miasto Lesko       

 
Na potrzeby prowadzonej gospodarki leśnej przeprowadzono 2 przetargi na wyłonienie wykonawców usług 
leśnych w lasach gminnych na 2020 r, 18 przetargów na sprzedaż drewna 
 

Opis lasów gminnych  
Lasy mienia gminnego objęte są Uproszczonym Planem Urządzania Lasu sporządzonym na okres od 1 stycznia 
2014 do 31 grudnia 2023 r. Powierzchnia leśna objęta Uproszczonym Planem Urządzania lasu wynosi 816,46 ha. 
(największe kompleksy leśne posiadają Sołectwa – Dziurdziów tj. 223,43 ha , Hoczew tj. 175,30 ha, Średnia Wieś 
tj. 105,73 ha) . Orientacyjna miąższość pozyskania drewna dla Gminy Lesko, według Uproszczonego Planu 
Urządzania Lasu wynosi 39 367 m3 na 10-letni okres obowiązywania planu. Na dzień 31 grudnia 2020 r. 
pozyskano łącznie 22.910,06 m3 (tj. 59 % całkowitego planu). 
 
Stan zdrowotny drzew w lasach własności Gminy Lesko jest dobry. Główny gatunek lasotwórczy stanowi Jodła 
pospolita, prowadzona rębniami złożonymi o charakterze przerębowym (rębnia IVd) utrzymującym drzewostany 
zróżnicowane pod względem wysokości jak i pierśnicy. Zaburzenia w lasach występują stosunkowo rzadko i nie 
mają znaczącego wpływu na przebieg gospodarki leśnej. Czynnikami biotycznymi wpływającymi na kondycję 
zdrowotną drzewostanów są patogeniczne grzyby wywołujące m. in. Raka jodły, zwierzyna łowna – szkody 
w uprawach powodowane zgryzaniem i spałowaniem, a także zwierzyna chroniona – szkody powstałe przez 
działalność Żubrów szczególnie w młodnikach. Czynnikami abiotycznymi wywołującymi szkody w drzewostanach 
są przede wszystkim: silne wiatry, opady (okiść) oraz zaburzenia gospodarki wodnej roślin powodowane przez 
silne upały i susze. 
 
Podsumowanie gospodarki leśnej za 2020 r. 
Wielkość pozyskania drewna w lasach mienia gminnego łącznie: 2.702,6 m3 

Stopień wykonania planu na 2020 r. (według pozyskania): 90,39 % 
Dochody ze sprzedaży drewna tartacznego (z przetargów):  428.375,90 zł 
Dochody ze sprzedaży drewna opałowego + samowyrób:       33.899,67 zł 
Stopień wykonania planu na 2020 r. (według dochodów): 63 % 
Wnioski: przyczyną stosunkowo niskiego wskaźnika wykonania planu wg dochodów w 2020r. była sytuacja 
spowodowana pandemią koronawirusa COVID 19, która wpłynęła na znaczą obniżkę cen przy sprzedaży surowca 
tartacznego oraz fakt, że znaczna część drewna pozyskanego w 2020 r. została sprzedana w I kwartale 2021 r. 
(dotyczy to sprzedaży na kwotę ok. 100.000,00 zł) 
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Wydatki poniesione na zlecone usługi leśne w lasach gminnych (pozyskanie, zrywka, pielęgnacja, nasadzenia) - 

ogółem:   262.342,88 zł,  w tym: 
- zadanie nr 1/2020 – sołectwo: Dziurdziów: 79368,76 zł 
- zadanie nr 2/2020 – sołectwo: Hoczew, Łączki: 61898,82 zł 
- zadanie nr 3/2020 – sołectwo: Średnia Wieś, Bachlawa, Weremień, Huzele: 73836,84 zł 
- zadanie nr 4/2020 – sołectwo: Manasterzec, Bezmiechowa Dolna, Jankowce: 47238,46 zł 
 
3.11. OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI, ZAPOBIEGANIE BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT  
 
Program przyjęty został Uchwałą Rady Miejskiej w Lesku Nr XX/162/20 z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia 
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lesko 
na rok 2020 (publikacja: Dz. Urz. Woj. Podka. 2020.1413 z dnia 13.03.2020r.) 
Na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Lesko w 2020 r. wydatkowano kwotę 30.780,60 zł, w tym: 
 

 na usługi weterynaryjne,  
 odławianie i umieszczanie zwierząt w schronisku, 
 sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących, 
 opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt (w tym dzikich), 
 i inne. 

 
Łącznie przekazano do adopcji 9 psów i 4 koty z terenu gminy (generujące największe wydatki z budżetu gminy) 
oraz wysterylizowano/wykastrowano łącznie 75 kotów (53 kotki i 22 kocury). 
W okresie wiosennym w ramach wiosennej akcji sterylizacji kotów przeprowadzanej przez Fundację „Wesoły 
Kundelek”  przy współudziale Gminy wysterylizowano/wykastrowano 57 kotów.   
 
 Dla zobrazowania poniżej przedstawiono jak kształtowały się wydatki ponoszone na realizację Programu opieki 
nad zwierzęta bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lesko za lata 2017-2020: 
 

Rok Poniesione wydatki Ilość psów przekazanych do schroniska Ilość kotów przekazanych do schroniska 

2017 43.680,80 19 25 

2018 51.046,89 17 23 

2019 40.226,95 19 5 

2020 30.780,60 9 4 

4. POZYSKIWANIE FUNDUSZY, INWESTYCJE I GOSPODARKA KOMUNALNA I ODPADAMI 
4.1. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 
 
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy Lesko prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 
2001 r.  o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Uchwały Nr 
VI/32/95 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 19 stycznia 1995 r. w sprawie zasad trybu zaspokajania potrzeb 
mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej, Uchwały Nr IV/31/2003 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 28 
marca 2003 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej. 
 
Na podstawie obowiązujących uchwał, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 
i o zmianie Kodeksu cywilnego w 2020 r. został opracowany projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego 
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lesko na lata 2020 – 2025 oraz Zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, który po przeprowadzonych 
konsultacjach został 27 maja 2020 r. przyjęty przez Radę Miejską w Lesku. 
 
Przyjęcie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lesko jest realizacją 
obowiązku, który nakłada ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 611). Wydaje się, że w poprzednich latach 
przyjęte rozwiązania organizacyjne i prawne w zakresie podziału zadań w obszarze gospodarowania zasobem 
mieszkaniowym nie do końca zapewniały prawidłową realizację zadań wynikających z przepisów ustawy  
o ochronie praw lokatorów. Działania i środki realizowane w sferze gospodarowania posiadanym zasobem 
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mieszkaniowym były niewystarczające dla zapewnienia efektywnego oraz racjonalnego kształtowania 
i prowadzenia polityki mieszkaniowej. W związku z brakiem do tej pory obowiązywania ww. programu w Gminie 
Lesko wymagane było jego przyjęcie na okres co najmniej pięcioletni. Tworzenie warunków do zaspokajania 
potrzeb mieszkaniowych mieszkańców gminy Lesko zgodnie z art. 4 ww. ustawy jest jednym z podstawowych 
zadań Gminy. Celem wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lesko na lata 
2020 – 2025 jest wdrożenie racjonalnej polityki mieszkaniowej zmierzającej do zwiększenia możliwości 
zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych najuboższych mieszkańców gminy, poprawy stanu technicznego 
mieszkaniowego zasobu miasta, określenia polityki czynszowej zapewniającej utrzymanie zasobu  
w należytym stanie technicznym oraz zwiększenia efektywności zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy. 
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Lesko na lata 2020-2025 obejmuje 
wszystkie istotne zagadnienia i problematykę związaną z wdrożeniem i realizacją planowanej polityki 
mieszkaniowej. Program został opracowany ze szczególnym uwzględnieniem:  

 prognozy dotyczącej wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych 
latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne; 

 analizy potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali; 
 planowanej sprzedaży lokali w kolejnych latach; 
 zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu; 
 sposobu i zasad zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy; 
 źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej; 
 opisu innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Celem niniejszej uchwały jest uporządkowanie i wdrożenie założeń programu przez określenie strategicznych 
założeń i priorytetów lokalnej polityki mieszkaniowej oraz wprowadzenie operacyjnego planu działania  
w kwestiach dotyczących zagadnień gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lesko. Zasób lokalowy 
gminy jest zróżnicowany pod względem stanu technicznego, są budynki – lokale w bardzo dobrym stanie 
technicznym jak i budynki - lokale, które wymagają kapitalnego remontu. 
 

Ilość lokali mieszkalnych w zasobie mieszkaniowym gminy 

Rok 2018 2019 2020 

Liczba mieszkań 176 173 207 

 
Rada Miejska w Lesku w budżecie gminy na 2021 r. zabezpieczyła środki finansowe w wysokości 150 tyś. zł na 
modernizację zasobu mieszkaniowego Gminy Lesko. Zabezpieczone środki finansowe mają być wykorzystane 
przede wszystkim na wymianę pokrycia dachu w budynku przy ul. Rynek 15. 
 

Zestawienie nakładów finansowych poniesionych w kolejnych latach na modernizację zasobu mieszkaniowego Gminy 
Lesko 

Lp 
 

2018 2019 2020 

Inwestycja Wartość (zł) Inwestycja Wartość 
(zł) 

Inwestycja Wartość 
(zł) 

1 Dofinansowanie 
przebudowy dachu 
na budynku 
Mieszkalnym ul. 
Śliżyńskiego 1 i 
Rynek 19 

161 735,14 Remont części 
dachu budynku 
Rynek 6 

6 922,78 Podział mieszkania przy 
ul. Piłsudskiego 42 – na 
2 mniejsze lokale 
mieszkalne 

4 000,00 

2  Przebudowa pieców 
kaflowych w 
budynku - Pl. 
Konstytucji 3 Maja 6 

6 000,00  

3  Remont mieszkania 
– ul. Smolki 7 

20 283,13  

 Razem 16 735,14 zł Razem 33 205,91 Razem 4 000,00 
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Stan techniczny budynków (lokali mieszkalnych) w zasobie gminy przedstawia się następująco: 

Lp. Adres liczba 
lokali 

Omówienie stanu technicznego 

1  ul. Smolki 6 3 Budynki mieszkalne wielorodzinne zarządzane przez niezależnych 
zarządców wybranych przez wspólnotę mieszkaniową. Budynki 
wykonane z "wielkiej płyty" poddane termomodernizacji, naprawy 
bieżące są wykonywane w miarę potrzeb. Stan obiektów bardzo dobry. 

2  ul. Smolki 7 22 

3  ul. Smolki 8 2 

4  ul. Kmity 6 18 

5  ul. Berka Joselewicza 8 4 Budynek mieszkalny wielorodzinny zarządzany przez wspólnotę 
mieszkaniową. Elewacja budynku wymaga odnowienia. Stan obiektu 
dobry. 

6  ul. Berka Joselewicza 18 2  
Budynki mieszkalne wielorodzinne zarządzane przez niezależnych 
zarządców wybranych przez wspólnotę mieszkaniową. Budynki poddane 
termomodernizacji, naprawy bieżące są wykonywane w miarę potrzeb. 
Stan obiektów dobry. 

7  ul. Berka Joselewicza 20 3 

8  ul. Berka Joselewicza 22 5 

9  ul. 1000-lecia 2 8 Budynki mieszkalno-użytkowe. Parter stanowi część użytkową, piętra 
mieszkalną. Zarządzane przez zarządców wybranych przez wspólnotę 
mieszkaniową. Budynki poddane termomodernizacji, naprawy bieżące są 
wykonywane w miarę potrzeb. Stan obiektów dobry. 
W budynku 1000-lecia 6 planowane jest doprowadzenie instalacji 
gazowej do trzech lokali mieszkalnych i dwóch lokali użytkowych 
należących do Gminy Lesko oraz przygotowanie układów kominowych 
przystosowanych do pracy z kotłami gazowymi kondensacyjnymi. 
Powyższe prace należy wykonać w związku z przeprowadzoną kontrolą 
przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 

10  ul. 1000-lecia 3 2 

11  ul. 1000-lecia 5 2 

12  ul. 1000-lecia 6 4 

13  ul. Unii Brzeskiej 1 i 3 4 Budynki mieszkalno-użytkowe. Parter stanowi część użytkową, piętra 
mieszkalną. Zarządzane przez zarządców wybranych przez wspólnotę 
mieszkaniową. Budynki poddane termomodernizacji, naprawy bieżące są 
wykonywane w miarę potrzeb. Stan obiektów dobry. 

14  
 ul. Unii Brzeskiej 8 

2 Budynek mieszkalny jednorodzinny zarządzany przez LPK Sp. z o.o. 
Obiekt stary, część elementów technicznych jest w niewłaściwym stanie 
technicznym. Remontu wymagają: konstrukcja i pokrycie dachu oraz 
elewacja budynku. 

15  
 Pl. Konstytucji 3 Maja 3 

1 Budynek mieszkalny zarządzany przez LPK Sp. z o.o. Część elementów 
technicznych budynku jest w złym stanie. Remontu wymaga: pokrycie 
dachu, zniszczone i zabrudzone powłoki malarskie klatki schodowej, 
elewacja wymaga malowania. 

16  
 Pl. Konstytucji 3 Maja 6 

3 Budynek mieszkalny wielorodzinny zarządzany przez zarządcę 
wybranego przez wspólnotę mieszkaniową. Budynek poddany 
termomodernizacji, naprawy bieżące są wykonywane w miarę potrzeb. 
Stan obiektu dobry. 

17  
 Pl. Konstytucji 3 Maja 10 

2 Budynek mieszkalny zarządzany przez LPK Sp. z o.o. Stan obiektu zły, 
pokrycie dachu wymaga remontu. 

18  
 ul. Kazimierza Wielkiego 3 

1 Budynek mieszkalno-użytkowy. Parter stanowi część użytkową, a piętra 
mieszkalną. Zarządzane przez LPK Sp. z o.o., elewacja budynku wymaga 
odnowienia, należy dokonać izolacji fundamentów. Stan obiektu zły. 

19  
 ul. Kazimierza Wielkiego 6 

4 Obiekt zarządzany przez zarządcę wybranego przez wspólnotę 
mieszkaniową. Budynek poddany termomodernizacji, naprawy bieżące 
są wykonywane w miarę potrzeb. Stan obiektów dobry. 

20  
 ul. Win. Pola 11 

15 Obiekt zarządzany przez zarządcę wybranego przez wspólnotę 
mieszkaniową. Budynek poddany termomodernizacji, naprawy bieżące 
są wykonywane w miarę potrzeb. Stan obiektu bardzo dobry. 

21  
 ul. Śliżyńskiego 1  

1 Budynek mieszkalno-użytkowy. Parter stanowi część użytkową, a piętro 
mieszkalną. Obiekt zarządzany przez zarządcę wybranego przez 
wspólnotę mieszkaniową. Stan obiektu zły, remontu wymaga elewacja, 
klatki schodowe. 
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Lp. Adres liczba 
lokali 

Omówienie stanu technicznego 

22  
 ul. Śliżyńskiego 2 

6 Budynek mieszkalno-użytkowy. Parter stanowi część użytkową, a piętra 
mieszkalną. Zarządzane przez LPK Sp. z o.o., elewacja budynku wymaga 
odnowienia należy wykonać kominy wentylacyjne, wymienić drzwi 
wejściowe, odmalować klatki schodowe. Stan obiektu zły. 

23  
 ul. Rynek 6 

4 Budynki wybudowane w latach 1890 - 1910 Zarządzane przez LPK Sp. z 
o.o., Stan obiektów zły. Konstrukcja dachów oraz pokrycie, elewacja 
wymagają generalnego remontu, klatki schodowe wymagają 
odnowienia, należy przeprowadzić remont kominów. 

24  
 ul. Rynek 7 

3 

25  
 ul. Rynek 15 

5 Budynek zarządzany przez LPK Sp. z o.o. Stan obiektu bardzo zły. 
Konstrukcja dachu oraz pokrycie wymagają generalnego remontu. 
Również elewacja budynku wymaga odnowienia. Należy przeprowadzić 
malowanie klatki schodowej, wykonać instalację odgromową. 

26  
 ul. Rynek 16 

4 Obiekt zarządzany przez zarządcę wybranego przez wspólnotę 
mieszkaniową. Budynek poddany termomodernizacji, naprawy bieżące 
są wykonywane w miarę potrzeb. Stan obiektu zły. 

27  
 ul. Rynek 18 

3 Budynek wybudowany w 1875, zarządzany przez LPK Sp. z o.o., stan 
obiektu zły. Budynek kwalifikuje się do remontu kapitalnego 
(konstrukcja dachu oraz pokrycie, stolarka okienna podlegają wymianie, 
należy przeprowadzić remont elewacji). 

28  
 ul. Rynek 19 

2 Obiekt zarządzany przez zarządcę wybranego przez wspólnotę 
mieszkaniową. Budynek poddany termomodernizacji, naprawy bieżące 
są wykonywane w miarę potrzeb. Stan obiektu dobry. 

29  
 ul. Piłsudskiego 50 DA 

1 Mieszkanie zlokalizowane na piętrze dworca autobusowego. Budynek 
zarządzany przez LPK Sp. z o.o. 

30  
 ul. Waryńskiego 17 

3 Zarządzany przez LPK Sp. z o.o. Budynek o konstrukcji drewnianej. Część 
budynku wyłączona z użytkowania przez Nadzór Budowlany. Stan 
obiektu zły. Dach wymaga kapitalnego remontu, remont kominów, 
elewacja drewniana budynku wymaga konserwacji i malowania. 

31 ul. Piłsudskiego 42 9 Zarządzany przez LPK Sp. z o.o. Stan obiektu zły. Pokrycie dachu wymaga 
generalnego remontu. Budynek wymaga docieplenia ścian 
zewnętrznych, należy dokonać wymiany stolarki okiennej w mieszkaniu 
nr 1. 

32  
 ul. Bieszczadzka 4 

19 Zarządzany przez LPK Sp. z o.o. Stan obiektu bardzo zły. Budynek 
przeznaczony do rozbiórki. 

33 Manasterzec 18 2 Zarządzany przez LPK Sp. z o.o. Stan obiektu dobry. 

34 Średnia Wieś 172 2 Zarządzany przez LPK Sp. z o.o. Stan obiektu dobry. 

35  
 ul. Przemysłowa 

36 3 budynki zarządzane przez LPK Sp. z o.o. Obiekty nowe, oddane do 
użytku w grudniu 2020 r., stan bardzo dobry. 

 
 
W grudniu 2020 r. mieszkaniowy zasób gminy powiększył się o 36 nowo wybudowane mieszkania socjalne. 
Na dzień 31.12.2020 r. do mieszkaniowego zasobu gminy należało w sumie: 207 mieszkań o łącznej powierzchni 
8 498,13 m2 w tym 41 lokali socjalnych o łącznej powierzchni 1218,98 m2. Na koniec 2020 r. było 
niezamieszkanych 5 lokali (3 lokale mieszkalne wymagają kapitalnego remontu, 1 lokal przeznaczony był do 
zasiedlenia w wyniku wyroku sądowego, 1 zajęty jest przez Prokuraturę w związku z toczącym się 
postępowaniem). 
 
Sprzedaż lokali mieszkalnych w latach 2018, 2019, 2020 przedstawia poniższa tabela: 

SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH 2018 ROK 

Lokalizacja powierzchnia 
użytkowa m2 

cena średnia cena przetarg/ 
zakup przez 
najemcę 
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Prognoza sprzedaży w latach 2020 – 2025 wynosi 4 lokale w roku. 
 
Liczba sprzedanych lokali w poszczególnych latach może ulec zmianie w zależności od ilości złożonych wniosków 
o wykup mieszkania, składanych przez dotychczasowych najemców lokali.  
W świetle obowiązujących przepisów, gmina zobowiązana jest do zapewnienia lokali mieszkalnych osobom 
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. W związku z tym, w 2020 r. Komisja Mieszkaniowa powołana przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Lesko Zarządzeniem Nr 108/2/2020 opiniowała na dwóch posiedzeniach w sumie 41 
wniosków o przydział i zamianę lokali mieszkalnych/socjalnych. W pierwszej kolejności opiniowano wnioski 
o zamianę lokali mieszkańców bloku przy ul. Bieszczadzkiej 4 i Waryńskiego 17 ze względu na zły stan techniczny 
ww. budynków. Na I posiedzeniu z pośród 19 wniosków Komisja zaopiniowała pozytywnie 10 wniosków 
w wyniku czego Burmistrz Miasta i Gminy Lesko przydzielił 8 mieszkań socjalnych i 2 mieszkania „komunalne”. 
Podczas II posiedzenia z pośród 22 wniosków Komisja zaopiniowała pozytywnie 11 wniosków w wyniku czego 
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko przydzielił 11 mieszkań socjalnych z czego dwóch wnioskodawców nie przyjęło 
przyznane lokale socjalne. W sumie w 2020 r. spośród 36 nowo wybudowanych mieszkań socjalnych 
rozdysponowano do zasiedlenia 17 mieszkań. Po dokonanych przydziałach mieszkań oraz częściowej weryfikacji 
listy oczekujących na liście osób oczekujących na przydział mieszkania z gminnego zasobu mieszkaniowego na 
koniec 2020 r. zarejestrowanych było 65 wniosków.  
 

Dodatki mieszkaniowe wypłacone z budżetu gminy 

Rok Liczba gospodarstw domowych, którym przyznano 
dodatek 

Łączna kwota wypłaconych dodatków 

2019 58 115 055,67 

2020 64 113 623,76 

 
Podstawą przyznania dodatku mieszkaniowego były przedstawione przychody gospodarstwa domowego oraz 
wydatki za mieszkanie. 

ul. Smolki 7 56,00 156 100,00 2 787,50 przetarg 

ul. Smolki 6 43,60 56 865,00 1 304,24 najemca 

ul. W. Pola 11 45,20 32 542,40 719,96 najemca 

ul. Smolki 6 36,80 51 848,64 1 408,93 najemca 

razem 181,60 297 356,04 1 637,42  

SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH 2019 ROK 

Lokalizacja powierzchnia 
użytkowa m2 

cena średnia cena przetarg/ 
zakup przez 
najemcę 

ul. P. Kmity 6 61,40 51 206,75 833,98 najemca 

ul. Smolki 6 43,40 62 791,68 1 446,81 najemca 

ul. Śliżyńskiego 2 96,70 138 600,00 1 433,29 przetarg 

ul. Rynek 15 72,10 98 637,40 1 368,06 najemca 

ul. Śliżyńskiego 1 29,88 32 113,17 1 074,73 najemca 

ul. Śliżyńskiego 2 66,65 80 253,13 1 204,09 najemca 

razem 370,13 463 602,13 1 252,53  

SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH 2020 ROK 

Lokalizacja powierzchnia 
użytkowa m2 

cena średnia cena przetarg/ 
zakup przez 
najemcę 

Pl. Konstytucji 3 Maja 3 21,27 60 600,00 2 849,08 przetarg 

ul. Rynek 16 75,10 175 350,00 2 334,88 przetarg 

razem 96,37 235 950,00 2 448,37  
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Zarządcą lokali mieszkalnych jest Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. na podstawie umowy na zarząd 
nieruchomościami – lokalami mieszkalnymi. Ma to na celu zagwarantowanie sprawnego zarządzania zasobem 
stanowiącym własność Gminy Lesko oraz utrzymania ich w należytym stanie technicznym i sanitarno-
porządkowym. 
 
Koszty zarządzania zasobem mieszkaniowym Gminy Lesko w latach 2019, 2020 przedstawia poniższa tabela:  

Koszty zarządzania zasobem mieszkaniowym Gminy Lesko  

2019 18 480,19 

2020 19 376,59 

 
W 2020 r. Zarządzeniem Nr 108/1/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko zostały wprowadzone nowe stawki 
czynszu za lokale mieszkalne. Stawka bazowa czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego została 
ustalona na poziomie 3,46 zł. Stawka bazowa czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego 
w budynkach, w których przeprowadzono termomodernizacje ustalono na poziomie 3,06 zł. 
Na koniec 2020 r. łączne zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie gminy wynosiły 69 919,63 zł. 
Zaległości rozkładane były na raty na wniosek. Jeśli najemcy nie płacili zaległości, Zarządca lokali gminnych 
kierował sprawy na drogę sądową celem odzyskania zaległości lub dokonania eksmisji z lokalu.  
 
4.2. DZIAŁALNOŚĆ KOMUNALNA 
 
Obowiązki Gminy w ramach gospodarki komunalnej wynikające z ustawy o samorządzie gminnym zostały 
powierzone do wykonywania Leskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. na podstawie podpisanych 
umów: 

 na utrzymanie czystości i zieleni w mieście, porządku na przystankach autobusowych w granicach 
administracyjnych miasta i gminy Lesko oraz utrzymanie szaletów miejskich, 

 na utrzymanie czystości i zieleni w zabytkowym parku zamkowym w Lesku, 
 na zarząd cmentarzem komunalnym i kaplicą cmentarną w Lesku, 
 ponadto, w 2020 r obowiązywała umowa z Leskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. na obsługę 

parkingu przy ul. Rynek i Plac Pułaskiego w ramach której LPK Sp z o.o. pobierało opłaty za parkowanie pojazdów, dbało  
o utrzymanie czystości na parkingach. Koszty związane z prowadzeniem ww. parkingów w 2020 r wyniosły: 
54 122,55 zł.  

 
Przychody kształtowały się w wysokości:  

 z parkingu na Pl. Pułaskiego – 34 244,43  
 z parkingu na Rynek – 58 523,51 

 
Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zajmuje się również prowadzeniem placu targowego w ramach 
porozumienia, na podstawie którego administruje placem targowym. Koszty administrowania placem targowym 
w 2020 r. wyniosły: 11 283,51, a przychody 64 829,00 zł. 
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do obowiązków gminy Lesko należy również utrzymanie oświetlenia 
ulicznego, w łącznej liczbie 1334 szt. Utrzymaniem oświetlenia - konserwacją zajmowało się PGE Dystrybucja S.A. 
w ramach podpisanych umów. Koszt utrzymania oświetlenia w 2020 roku na terenie Gminy wyniósł 153605,16 zł.  
Przedstawione wyżej informacje wskazują jednoznacznie, że Gmina Lesko realizuje w pełni obowiązki nałożone 
przez ustawodawcę przepisami prawa dotyczącymi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej.  
Z przedstawionych wyżej danych można stwierdzić, że duża liczba budynków – lokali wymaga gruntownego 
remontu (w szczególności remontu i naprawy wymagają pokrycia dachowe, elewacje budynków, ze względu na 
znaczne zużycie techniczne), co było czynione w poprzednich latach, jednak w powyższej materii występuje 
znaczna dysproporcja między potrzebami, a dostępnymi środkami. Źródła finansowania gospodarki 
mieszkaniowej stanowią środki z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych oraz środki z budżetu gminy. Kolejną 
kwestią, jaką należałoby rozwiązać, która wynika z przedstawianych wyżej danych jest podjęcie działań 
zmierzających w kierunku zmniejszenia zadłużenia przez najemców z tytułu zajmowanych lokali mieszkalnych. 
W tym celu, aby uniknąć dodatkowych kosztów i długich terminów procesowych należałoby rozważyć 
obligatoryjne zawarcie ugody z wierzycielami za zajmowane lokale mieszkalne w celu rozłożenia zaległości 
czynszowych na raty. 
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4.3. POZYSKANE ŚRODKI POZABUDŻETOWE  
 
  - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Hoczwi na lewym brzegu rzeki Hoczewka do przejścia przez drogę 
wojewódzką nr 894 wraz z przepompownią P4” – 2 000 000,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020; koszt całkowity: 3 997 535,10 zł,  
- „Budowa wodociągu i stacji uzdatniania wody w celu zaopatrzenia w wodę miejscowości Bachlawa i Średnia 
Wieś” – 2 000 000,00 zł w ramach pożyczki umarzalnej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej; koszt całkowity: 6 840 500,00 zł,  
- „Przebudowa Bieszczadzkiego Domu Kultury w Lesku oraz wykonanie prac konserwatorskich przy budynku 
synagogi w Lesku” – 2 998 536,37 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014-2020; koszt całkowity: 3 527 689,89 zł,  
- „Przebudowa Bieszczadzkiego Domu Kultury w Lesku oraz wykonanie prac konserwatorskich przy budynku 
synagogi w Lesku” – 397 728,07 zł z Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
- „Prace konserwatorskie przy polichromii w dawnej świątyni ormiańskiej w Lesku” – 60 000,00 zł ze środków 
Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu; koszt całkowity – 136 620,10 zł 
- „Remont posadzek w świetlicy wiejskiej w Hoczwi” – 10 000, 00 zł z Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na 
lata 2017-2020; koszt całkowity: 34 850,00 zł 
- „Organizacja inicjatyw edukacyjnych w świetlicy wiejskiej w miejscowości Glinne” – 6 916,64 zł 
z Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020; koszt całkowity: 9 222,19 zł 
- „Remont drogi na dz. nr ewid. 248/2 w miejscowości Łączki w km 0+215 – 0+806” – 55 357,00 zł z budżetu 
państwa na likwidację strat popowodziowych; koszt całkowity: 70 596,86 zł 
- „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych  w obrębie Weremień” – 99 444,52 zł z Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych, koszt całkowity: 99 444,52 zł 
- „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jankowcach wraz z zakupem wyposażenia” – 1 500 000,00 zł z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych; koszt całkowity: 2 277 000,00 zł 
- 2 145 409,00 zł – wsparcie na zadania inwestycyjne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych   
 

Łącznie: 11 273 391,60 zł 
 

Realizacja celów strategicznych w roku 2020: 
 

Cel strategiczny 2020 

poszukiwanie lokalnych źródeł wody na terenach 
wiejskich 

w trakcie realizacji 
 

modernizowanie oraz rozbudowywanie sieci 
wodociągowej i stacji uzdatniania 

w trakcie realizacji 
zakończenie zadania: „Budowa wodociągu i stacji 
uzdatniania wody w celu zaopatrzenia w wodę 
miejscowości Bachlawa i Średnia Wieś” 

kontynuowanie realizacji programu oczyszczania 
ścieków 

w trakcie realizacji 
pozyskanie dofinansowania na zadanie pn. „Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej w Hoczwi na lewym brzegu rzeki 
Hoczewka do przejścia przez drogę wojewódzką nr 894 
wraz z przepompownią P4”z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 

współpraca z ościennymi gminami w opracowaniu i 
wdrożeniu programu utylizacji odpadów 

w trakcie realizacji 

eliminowanie z miasta ruchu tranzytowego pojazdów 
o wysokim tonażu 

brak realizacji 

systematyczna poprawa stanu technicznego dróg 
gminnych i powiatowych na terenie Gminy 

w trakcie realizacji 
w 2020 roku przeznaczono na poprawę stanu dróg 
gminnych 2 363 974,84 zł 

budowanie chodników dla pieszych wzdłuż ciągów 
komunikacyjnych 

w trakcie realizacji 
w 2020 roku dofinansowano budowę chodnika przy 
drodze wojewódzkiej nr 893 w Łączkach 

budowanie ścieżek rowerowych wzdłuż ciągów 
komunikacyjnych 

w trakcie realizacji 
aplikowanie o środki na budowę ścieżek rowerowych w 
ramach projektu pn. „Zielono-niebieska infrastruktura w 
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Cel strategiczny 2020 

Lesku” z Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-
2021 

instalowanie oświetlenia ulicznego w części 
zabudowanych terenów wiejskich 

w trakcie realizacji 
w 2020 roku przeznaczono na ten cel 38 802,72 zł 

uzupełnianie oświetlenia ulicznego w niektórych 
częściach Miasta i Gminy 

w trakcie realizacji 
w 2020 roku przeznaczono na ten cel 35 560,42 zł 

organizowanie chronionych przejść dla pieszych brak realizacji 
systematyczne powiększanie liczby miejsc 
parkingowych w Gminie 

Aplikowanie o środki na budowę parkingu przy rondzie w 
ramach projektu pn. „Zielono-niebieska infrastruktura w 
Lesku” z Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-
2021 

dokonywanie stałej obserwacji newralgicznych 
punktów występowania zagrożeń w ruchu 
komunikacyjnym 

w trakcie realizacji 

stała współpraca Gminy z Rzeszowskim Zakładem 
Energetycznym w ramach programu zaopatrzenia 
gminy w energię elektryczną 

w trakcie realizacji 

tworzenie warunków do swobodnej konkurencji na 
runku usług telekomunikacyjnych 

brak realizacji 

realizacja projektów z zakresu społeczeństwa 
informacyjnego celem upowszechnienia dostępu do 
sieci szerokopasmowej 

realizacja mikroprojektu „Działamy w sieci – szkolenia dla 
mieszkańców Gminy Lesko” współfinansowanego ze 
środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020; realizacja projektu „Bezpłatny dostęp do 
bezprzewodowego Internetu w przestrzeniach publicznych 
Gminy Lesko” w ramach programu Wifi4EU  

pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na 
wdrażanie nowoczesnych systemów grzewczych 

realizacja projektu „Wsparcie energetyki rozproszonej 
wśród mieszkańców Gmin Jaśliska, Lesko, Rymanów” 
dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020 

poszukiwanie inwestorów zewnętrznych ogłoszenia o przetargach w prasie lokalnej, BIP Gminy 
Lesko 

doskonalenie systemu eksploatacji budynków i 
budowli 

w trakcie realizacji 
 

zmniejszanie stopnia zagęszczania mieszkańców w 
lokalach 

budowa lokali socjalnych 

prywatyzacja nadwyżek mienia komunalnego brak realizacji 
wspieranie grupowych inicjatyw mieszkańców, 
wspólnot, spółdzielni dotyczących inwestycji 
modernizacyjnych (w tym termomodernizacyjnych) w 
budynkach 

w trakcie realizacji 

stosowanie nowoczesnych technologii i materiałów 
przy modernizacji budynków 

w trakcie realizacji 

stała współpraca informacyjna Gminy z Zespołem 
Elektrowni Wodnych w Solinie 

w trakcie realizacji 

koordynacja działań Gminy i ZEW Solina w sytuacjach 
kryzysowych poprzez Wojewódzki Komitet 
Przeciwpowodziowy 

Wojewódzki Komitet Przeciwpowodziowy przekształcił się 
w Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, na 
terenie Gminy Lesko funkcjonuje Miejsko – Gminne 
Centrum Zarządzania Kryzysowego 

monitorowanie zagrożeń powodziowych Monitorowanie zagrożeń powodziowych prowadzi IMGW, 
które przekazuje informacje do WCZK. WCZK przekazuje 
informacje do powiatów oraz do gmin 

współpraca z właścicielami cieków wodnych przy 
regulacji koryt 

W 2019 został udrożniony i odkrzaczony rów dz. 1401 w 
Lesku, zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie KKP 
Lesko  

systematyczna poprawa stanu technicznego 
istniejących obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz 

w trakcie realizacji 
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Cel strategiczny 2020 

inwestowanie w budowę nowoczesnych obiektów 
rekreacyjno-sportowych 
podwyższanie standardu obiektów kultury Podpisanie umowy na przebudowę BDK w Lesku oraz 

wykonanie prac konserwatorskich przy budynku Synagogi 
w Lesku, prace remontowe w  świetlicy wiejskiej w Hoczwi, 
pozyskanie środków na realizację zadania pn. 
„Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jankowcach wraz z 
zakupem wyposażenia” z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych 

realizacja projektów rewitalizacyjnych z 
uwzględnieniem obiektów zabytkowych i sakralnych 

w trakcie realizacji 
realizacja projektu „Kompleksowa rewitalizacja na terenie 
MOF Sanok-Lesko”, obejmującego rewitalizację budynku 
dawnej świątyni ormiańskiej z przeznaczeniem na Klub 
Seniora i Regionalną Izbę Pamięci 

dysponowanie planem zagospodarowania 
przestrzennego 

Ok. 4% powierzchni Gminy objętych jest miejscowymi 
planami zagospodarowania przestrzenia. Łącznie 
obowiązujących jest 20 MPZP, ponadto dla całego obszaru 
gminy obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 

pozyskiwanie nowych terenów pod inwestycje w trakcie realizacji 
uzbrajanie terenów inwestycyjnych  w trakcie realizacji 
eliminowanie źródeł zanieczyszczeń wód 
powierzchniowych, gruntowych  
i cieków 

w trakcie realizacji 
pozyskanie dofinansowania na zadanie pn. „Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej w Hoczwi na lewym brzegu rzeki 
Hoczewka do przejścia przez drogę wojewódzką nr 894 
wraz z przepompownią P4” z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

wykorzystywanie nowoczesnych technologii 
oczyszczania ścieków 

w trakcie realizacji 

posiadanie sprawnego systemu kanalizacji i 
oczyszczania ścieków 

w trakcie realizacji 

likwidowanie dzikich wysypisk śmieci w trakcie realizacji 
opracowanie koncepcji zagospodarowania odpadów w trakcie realizacji 
zwiększanie ilości użytkowników wody ze zbiorczych 
wodociągów 

w trakcie realizacji 
zakończenie zadania pn. „Budowa wodociągu i stacji 
uzdatniania wody w celu zaopatrzenia w wodę 
miejscowości Bachlawa i Średnia Wieś” 

eliminowanie źródeł zanieczyszczenia powietrza w trakcie realizacji 
realizacja projektu „Wsparcie energetyki rozproszonej 
wśród mieszkańców Gmin Jaśliska, Lesko, Rymanów” 
dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020 

upowszechnianie informacji o skutkach 
zanieczyszczenia wód 

Publikacja na stronie internetowej UMiG Lesko informacji 
przekazywanych przez WIOŚ, WSSE, PSSE 

wyznaczanie i przygotowywanie tras dla rajdów 
samochodów terenowych 

Tereny do przygotowania tras dla rajdów samochodów 
terenowych istnieją na obszarze sołectwa Dziurdziów. 
Jednak, aby rozpocząć jakiekolwiek prace koncepcyjne, 
projektowe i w końcu budowlane, w pierwszej kolejności 
należy przeprowadzić konsultacje społeczne z 
mieszkańcami oraz otrzymać pozwolenia środowiskowe. 
Na terenie gminy istnieją tereny dla motocykli 
crossowych. Ulokowane są one w Weremieniu na 
gruntach prywatnych. Corocznie odbywa się tam Puchar 
Polski Południowej w Cross Country. 

pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na 
dofinansowanie inwestycji proekologicznych 

w trakcie realizacji  
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Cel strategiczny 2020 

stała współpraca z organizacjami ekologicznymi i 
turystycznymi 

Organizacja spotkania z branża turystyczną, podczas 
którego omówione zostały problemy ekologiczne gminy 
ograniczające jej atrakcyjność turystyczną. 

dysponowanie miejscowym planem ogólnym w 
zakresie zalesień 

Obowiązujące MPZP nie odnoszą się do terenów leśnych 

wspieranie właścicieli nieużytków zalesiających te 
grunty 

Gmina Lesko nie podejmowała takich działań 

rozwijanie systemu edukacji ekologicznej w trakcie realizacji 
aplikowanie o środki na komponent edukacyjny w ramach 
projektu pn. „Zielono-niebieska infrastruktura w Lesku” z 
Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 

dostosowywanie systemu szkoleń do potrzeb 
określonych grup mieszkańców 

Organizacja inicjatyw edukacyjnych dofinansowanych ze 
środków Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 
2017-2020 w ramach inicjatywy Uniwersytetu 
Samorządności  

współudział społeczeństwa w realizacji zadań 
ekologicznych 

w trakcie realizacji 
aplikowanie o środki na komponent edukacyjny w ramach 
projektu pn. „Zielono-niebieska infrastruktura w Lesku” z 
Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 

podnoszenie kultury terenów zielonych w trakcie realizacji 
aplikowanie o środki na realizację projektu pn. „Zielono-
niebieska infrastruktura w Lesku” z Mechanizmu 
Finansowego EOG na lata 2014-2021 

uwzględnienie lokalizacji terenów zielonych przy 
zabudowie 

Realizowanie zapisów wynikających z obowiązujących 
MPZP 

utrzymywanie ekologicznych barier zieleni przy 
drogach w celu zmniejszenia szkodliwego 
oddziaływania spalin i hałasu 

Realizowanie zapisów wynikających z obowiązujących 
MPZP – Lesko 4 - Średnia Góra 

promowanie nowoczesnych technologii grzewczych 
wykorzystujących nośniki energii przyjazne środowisku 

w trakcie realizacji 
realizacja projektu „Wsparcie energetyki rozproszonej 
wśród mieszkańców Gmin Jaśliska, Lesko, Rymanów” 
dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020 

tworzenie małej infrastruktury zwiększającej 
dostępność i zabezpieczającej miejsca atrakcyjne 
przyrodniczo 

w trakcie realizacji 

poprawa stanu dróg celem zmniejszenia 
zanieczyszczenia powietrza wynikające z dużego 
natężenia ruchu 

w trakcie realizacji 

modernizowanie systemów grzewczych w kotłowniach 
lokalnych 

w trakcie realizacji 

promowanie rozwiązań wykorzystania energii 
odnawialnej 

w trakcie realizacji 

wykorzystywanie technologii energii odnawialnej w 
obiektach komunalnych 

W trakcie realizacji- Modernizacja  oczyszczalni ścieków w 
Lesku 

wspieranie wszelkich działań edukacyjnych 
mieszkańców 

Prowadzenie kampanii proekologicznych oraz organizacja 
szkoleń z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych na 
rozpoczęcie i wsparcie działalności gospodarczej 

pozyskiwanie środków zewnętrznych na rozwój ludzi w trakcie realizacji 
działania zmierzające do utrzymania i poszerzania 
szkolnictwa średniego 

Brak realizacji (kompetencja samorządu powiatowego) 

promocja szkolnictwa średniego dla osób pracujących Brak realizacji (kompetencja samorządu powiatowego) 
współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie 
organizowania warsztatów rozwojowych dla osób 
poszukujących pracy 

W trakcie realizacji – w urzędzie i jednostkach 
organizacyjnych realizowane są  staże i praktyki 
zawodowe oraz roboty publiczne 

promocja ciekawych projektów rozwiązań w zakresie w trakcie realizacji  
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tworzenia miejsc pracy 
informowanie mieszkańców o możliwościach 
pozyskiwania dotacji na inwestycje w firmach 

w trakcie realizacji 

pozyskiwanie środków zewnętrznych na działania 
związane z rozwojem demokracji lokalnych 

realizacja projektu „Organizacja inicjatyw edukacyjnych w 
świetlicy wiejskiej w Glinnem” w ramach koncepcji 
Uniwersytetu Samorządności Podkarpackiego Programu 
Odnowy Wsi na lata 2017-2020 

działania na rzecz zmiany roszczeniowych postaw 
społecznych 

 -  

współpraca instytucji wpływających na rozwój ludzi - 
wspieranie działań instytucji wpływających na rozwój 
ludzi 

- 

wspieranie osób, przedsiębiorców świadczących usługi 
w zawodach deficytowych 

- 

wspieranie tworzenia i funkcjonowania lokalnych 
organizacji pozarządowych 

w trakcie realizacji 
realizacja projektu „Organizacja inicjatyw edukacyjnych w 
świetlicy wiejskiej w Glinnem” w ramach koncepcji 
Uniwersytetu Samorządności Podkarpackiego Programu 
Odnowy Wsi na lata 2017-2020 

utworzenie i wdrażanie systemu zarządzania jakością 
w Urzędzie Miasta i Gminy 

zrealizowano w 2010 

pełna informatyzacja urzędu i świadczenie e-usług 
publicznych 

w trakcie realizacji, zakończono projekt Podkarpacki 
System e-Administracji Publicznej 

wspieranie wspólnot mieszkaniowych w zakresie 
poszukiwania środków zewnętrznych na realizację 
inwestycji 

w urzędzie utworzono stanowisko pracy, mające wspierać 
wspólnoty mieszkaniowe, lokalnych przedsiębiorców, 
stowarzyszenia itp. w zakresie poszukiwania środków. 

włączanie wspólnot do działań na rzecz rewitalizacji 
miasta 

w trakcie realizacji 

opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Rada Miejska w Lesku w marcu podjęła uchwały ws. 
przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 3 Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Lesko oraz zmiany nr 2 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
„Lesko 7” – w toku jest procedura uchwalenia ww. zmian 
planistycznych 
Na potrzeby uchwalenia ww. dokumentów Gmina 
aplikowała w ramach Projektu grantowego „Wspólny 
Plan” o środki zewnętrzne na przeprowadzenie konsultacji 
społecznych w toku procedury sporządzenia ww. zmian. 

wdrożenie polityki pozyskiwania inwestorów 
zewnętrznych 

W 2020 roku odbywały się spotkania Burmistrza z 
potencjalnymi inwestorami zewnętrznymi w zakresie 
budownictwa mieszkalnego, jak też obiektów 
hotelarskich. Rozmowy dotyczyły również przekształcenia 
przez podmioty prywatne terenów po byłym zakładzie 
przetwórstwa drzewnego przy ul. Przemysłowej w Lesku 
w celu utworzenia dogodnych warunków dla rozwoju 
przedsiębiorczości. 

opracowanie programu promocji Gminy Program promocji Gminy realizowany będzie na 
podstawie przygotowywanego od grudnia 2020 roku 
dokumentu nowej strategii rozwoju gminy od 2021 do 
2030 roku. 

wysoka sprawność Urzędu Miasta i Gminy w 
pozyskiwaniu środków pomocowych 

w trakcie realizacji 

informatyzacja systemu monitorowania i 
udostępniania informacji 

Dla sprawnego przekazywania informacji mieszkańcom 
gminy w 2020 roku działała strona urzędu na portalu 
społecznościowym Facebook oraz trwały prace nad 
przygotowaniem i wdrożeniem nowej strony internetowej 
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dostosowanej do obowiązujących standardów 
dostępności 

posiadanie całorocznej oferty turystycznej Basen AQUARIUS (spółka Sport Lesko Sp. z o.o.) ma w 
swojej ofercie kompleks basenów zarówno 
wewnętrznych, jak i zewnętrznych pozwalających 
przygotować całoroczną ofertę zarówno dla mieszkańców, 
jak i turystów. Obiekt posiada dodatkowo siłownię, saunę, 
a w okresie zimowym lodowisko.  
Dodatkowo rozpoczęły się prace koncepcyjne i 
dokumentacyjne nad utworzeniem Regionalnej Izby 
Pamięci, sali widowiskowo-kinowej oraz organizacji 
nowych jesiennych i zimowych festiwali i przeglądów 
muzycznych oraz filmowych w Bieszczadzkim Domu 
Kultury. Otwarta została całoroczna wystawa historyczna z 
okazji 550 nadania praw miejskich Lesku – „Czas Leska”. 
Mieści się ona w budynku Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Lesku. 
Konieczne jest pozyskanie środków zewnętrznych oraz 
inwestorów, by poprzez budowę nowych obiektów 
atrakcyjnych turystycznie wydłużyć sezon na miesiące 
jesienno-zimowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

promowanie Gminy poprzez organizowanie 
cyklicznych imprez masowych 

W omawianym roku organizacja wydarzeń była bardzo 
ograniczone ze względu na pandemię. Mimo to odbyły się 
m.in. następujące działania: 
- Jasełka Bożonarodzeniowe, 
- Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
- zabawa karnawałowa dla dzieci z okazji ferii zimowych, 
- przegląd spektaklów  teatralnych “Kurtyna wyobraźni”, 
- koncert „Różne oblicza miłości” oraz operetka „Paryski 
romans” z okazji Walentynek, 
- konkurs tańca “Własne twórczości”, 
- koncert z okazji Dnia Kobiet, 
- koncert przedszkolaków z okazji 550-lecia nadania praw 
miejskich Lesku, 
- turniej charytatywny FIFA, 
- Rodzinne grillowanie na leskich bulwarach w  ramach 
odwołanego Pikniku Country - odbył się koncert zespołu 
Under Cover, 
- Ogólnopolski Spływ Kajakowy „Błękitną Wstęgą Sanu”, 
- Puchar Polski Południowej Cross Country, 
- Dancing pod gwiazdami „Maska Party”, 
- Rodzinny Festiwal Różności, 
- dni otwarte Galerii Sztuki Synagoga, 
- letnie kina plenerowe, 
- koncert na zakończenie wakacji w leskim amfiteatrze. 
Wystąpiły zespoły: The Beatlmen oraz Kapitał, 
- Runmageddon Lesko – Brama Bieszczad, 
- III Leski Jarmark Bożonarodzeniowy. 

systematyczne promowanie Leska jako gminy 
agroturystycznej 

Gmina promowana jest jako przestrzeń turystyczno-
wypoczynkowa nastawiona na obcowanie ze 
środowiskiem naturalnym, wiejskim krajobrazem i 
potrawami kuchni regionalnej. W obiektach 
agroturystycznych goście częstowani są żywnością 
wytworzoną najczęściej z produktów własnych bądź 
zakupionych od sąsiednich gospodarstw rolnych. 

prowadzenie ciągłej akwizycji oferty turystycznej 
Gminy wśród turystów tranzytowych 

W trakcie realizacji. Mimo pandemii funkcjonowało 
Bieszczadzkie Centrum Informacji Turystycznej. 
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Przygotowany został nowy miejski informator turystyczny 
oraz folder turystyczny. Stworzono również nowy produkt 
turystyczny – Czarną Damę z Leska, a także związane z nią 
pamiątki, odnowiono legendę i stworzono film 
promocyjny oraz ścieżkę historyczną. Rozpoczęły się 
przygotowania koncepcyjne projektu nowych witaczy 
reklamowych i tablic informacyjnych przy drogach 
wjazdowych do gminy oraz w centrum miasta. Złożono 
projekt na budowę parkingu przy leskim rondzie. 

preferowanie rozwoju turystyki na terenie Gminy Stworzono nowy produkt turystyczny – Czarną Damę z 
Leska, przygotowano nowe publikacje, jak też 
zorganizowano ogólnopolską imprezę sportową – 
Runmageddon Lesko – Brama Bieszczad. W ramach 
tworzenia nowej strony internetowej Gminy Lesko 
rozpoczęto prace nad internetową Bazą Obiektów 
Noclegowych (baza ruszy w połowie 2021 roku). 

utrzymywanie zgodności wzrostu turystyki z 
ekorozwojem Gminy 

w trakcie realizacji – wraz z rozwojem usług hotelarskich i 
okołoturystycznych skupiono się na przebudowie sieci 
kanalizacyjnych, wodociągowych oraz przebudowie 
oczyszczalni ścieków w Lesku 

posiadanie stałej, atrakcyjnej oferty dla turystów 
tranzytowych 

Zaplanowana została przebudowa parkingu dla autokarów 
i samochodów osobowych przy rondzie w Lesku w 
kierunku stworzenia miejsca postojowego z zapleczem 
informacyjno-rekreacyjnym mającym na celu zatrzymanie 
na dłużej turysty w Lesku i zachęceniem do skorzystania z 
pakietu oferowanych usług turystycznych. Prace 
rozpoczną się najprawdopodobniej w roku 2021. 

cykliczne organizowanie konkursów na najlepsze 
oferty turystyczne w Gminie 

W roku 2020 z powodu pandemii nie udało się 
zorganizować działań konkursowych. 

nawiązywanie współpracy z najlepszymi ośrodkami 
świadczącymi usługi turystyczne 

Uczestnictwo w spotkaniach dedykowanych branży 
turystycznej, w tym szkoleniach, warsztatach i 
konsultacjach branżowych (Podkarpacka Regionalna 
Organizacja Turystyczna). W celu stworzenia internetowej 
Bazy Obiektów Hotelarskich podjęto współpracę z 
miastem Zakopane i na bazie tego miasta Gmina Lesko 
tworzy nową platformę dla gestorów gminnej bazy 
noclegowej. 

organizowanie cyklicznych imprez kulturalno-
rozrywkowych skierowanych do turystów 

Z powodu pandemii nie udało się zorganizować w pełni 
corocznych imprez cyklicznych. 
Z kalendarza imprez największymi działaniami 
skierowanymi do turystów były: 
- Ogólnopolski Spływ Kajakowy „Błękitną Wstęgą Sanu”, 
- Puchar Polski Południowej Cross Country, 
Dancing pod gwiazdami „Maska Party”, 
- Rodzinny Festiwal Różności, 
- dni otwarte Galerii Sztuki Synagoga, 
- letnie kina plenerowe, 
- koncert na zakończenie wakacji w leskim amfiteatrze. 
Wystąpiły zespoły: The Beatlmen oraz Kapitał, 
- Runmageddon Lesko – Brama Bieszczad, 
- Jarmark Bożonarodzeniowy. 

wspieranie rękodzieła i rzemiosła artystycznego Organizacja warsztatów rękodzielniczych dla dzieci 
podczas zajęć wakacyjnych w BDK, a także jarmarku 
bożonarodzeniowego i wystaw w synagodze i BDK oraz w 
ramach dni otwartych Galerii Sztuki Synagoga. 

wspieranie rozwoju lokalnych i regionalnych placówek 
muzealno-wystawienniczych 

w trakcie realizacji 
przebudowa dawnej świątyni ormiańskiej ze zmianą 
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użytkowania na Regionalną Izbę Pamięci i Klub Seniora 
ułatwienie turystom zmotoryzowanym dostępu do 
miasta 

Przygotowano dokumentację projektową na przebudowę 
parkingu przy rondzie wraz z budową chodnika łączącego 
parking z centrum miasta. Dokumentację złożono we 
wniosku o dofinansowanie, którego rozstrzygnięcie 
nastąpi do połowy 2021 roku. 

rozwijanie marketingu usług turystycznych dla Gminy  Poprzez promowanie Gminy w mediach, jej walorów 
turystycznych - pośrednio promowane są poszczególne 
usługi branży turystycznej oraz paraturystycznej. 

wspieranie działań Stowarzyszenia „Galicyjskie 
Gospodarstwa Gościnne- Bieszczady 

Obecnie na terenie gminy nie ma obiektów noclegowych 
zrzeszonych w Stowarzyszeniu GGG Bieszczady. Obiekty 
noclegowe działają indywidualnie, a Biuro Promocji, 
Kultury i Turystyki ma stały kontakt z branżą w zakresie 
rozwoju szeroko pojętej turystyki. 

koordynacja działań wszystkich podmiotów 
uczestniczących w rozwoju turystyki 

Tworzenie gminnej bazy obiektów noclegowych oraz 
podmiotów świadczących inne usługi okołoturystyczne. 
Dane te publikowane będą na nowej stronie internetowej 
Gminy Lesko oraz w Bieszczadzkim Centrum Informacji 
Turystycznej. Z powodu pandemii nie udało się w roku 
2020 zorganizować spotkania branżowego. 

systematyczne informowanie mieszkańców Gminy o 
działaniach w sferze turystyki 

Informacje o działaniach w zakresie turystyki są na 
bieżąco prezentowane mieszkańcom na stronie 
internetowej urzędu, na portalu społecznościowym oraz 
w gazecie Echo Bieszczadów. 

kategoryzowanie bazy agroturystycznej w Gminie W celu kategoryzacji bazy obiektów noclegowych w 
Gminie Lesko tworzona jest platforma Baza Obiektów 
Noclegowych. Będzie to platforma, która rekomendować 
będzie obiekty wpisane do gminnej ewidencji. 

systematyczne podnoszenie kwalifikacji osób 
zatrudnionych w obsłudze turystów 

W ciągu roku pracownicy odpowiedzialni za rozwój 
turystyki uczestniczyli w szkoleniach i konferencjach 
przygotowanych głównie przez Podkarpacką Regionalną 
Organizację Turystyczną. 

preferencyjne udostępnianie terenów komunalnych 
pod rozbudowę bazy noclegowej 

Obecnie na terenie gminy nie ma dogodnych terenów 
komunalnych na rozbudowę bazy noclegowej. 

podnoszenie standardu istniejącej bazy noclegowej Właścicielami bazy noclegowej na terenie gminy są osoby 
prywatne, gmina nie ma więc wpływu na podnoszenie 
standardu usług przez nich świadczonych. Przedsiębiorcy 
jednak w różnym zakresie starają się poprawić stan 
obiektów. 

pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych do 
rozbudowy bazy noclegowej 

W 2020 roku Burmistrz odbył kilka rozmów z lokalnymi i 
zewnętrznymi potencjalnymi inwestorami branży 
noclegowej. W wyniku współpracy w centrum miasta trwa 
przebudowa obiektu na hotel, przy której urząd udziela 
wsparcia technicznego w zakresie swoich kompetencji 
administracyjnych.  

rozwijanie pól biwakowych i campingów Zaplanowane zostało utworzenie bazy campingowej na 
terenach za basenem Aquarius. Do realizacji zadania 
wymagane jest w pierwszej kolejności wykonanie 
obowiązkowych badań archeologicznych. Na tą chwilę 
brak jest środków w budżecie Gminy, które pozwolą na 
rozpoczęcie prac. Stale monitorowane są nabory 
wniosków. 

pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych do 
rozbudowy bazy gastronomicznej 

Przy budowanym hotelu w centrum Leska powstanie 
restauracja wraz z pubem nocnym. W 2020 roku na 
terenie gminy powstało 4 nowe restauracje – po jednej w 
Hoczwi i Łączkach oraz dwie w Lesku. 

oferowanie turystom potraw miejscowej kuchni Potrawy miejscowej kuchni oferowane są najczęściej 
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przez koła gospodyń wiejskich podczas imprez 
plenerowych. Dania takie serwuje również część lokalnych 
restauracji. 

łączenie oferty gastronomicznej z rozrywką Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych połączonych 
z obsługą gastronomiczną lokalnych firm i kół gospodyń 
wiejskich – dni otwarte Galerii Sztuki Synagoga, Dancing 
pod gwiazdami, Runmageddon, Rodzinny Festiwal 
Różności 

oferowanie różnych form sprzedaży posiłków Potrawy miejscowej kuchni oferowane są najczęściej 
przez koła gospodyń wiejskich podczas imprez 
plenerowych. Dania takie serwuje również część lokalnych 
restauracji. 

wykorzystanie źródełek mineralnych dla podniesienia 
atrakcyjności oferty 

w trakcie realizacji 
aplikowanie o środki na realizację projektu pn. „Zielono-
niebieska infrastruktura w Lesku” z Mechanizmu 
Finansowego EOG na lata 2014-2021 

rozwijanie Gminy jako centrum szybownictwa 
górskiego i paralotniarstwa 

Promocja Leska jako gminy sportów ekstremalnych, m.in. 
poprzez opisanie działań w tym zakresie w nowym 
informatorze i folderze turystycznym. Paralotniarstwo 
promowano też na piknikach rodzinnych. 
W celu rozwoju gminy jako centrum szybownictwa 
górskiego i paralotniarstwa konieczne są rozmowy i 
wspólne działania z Politechniką Rzeszowską, która jest 
właścicielem ośrodka szybowcowego w Bezmiechowej 
Górnej. 

wykorzystywanie unikalnych walorów Sanu dla 
rozwoju wędkarstwa 

Stałe odkrzaczanie oraz wykaszanie brzegów Sanu na 
terenie miasta, poprawa drogi dojazdowej wzdłuż rzeki od 
ul. Turystycznej do stacji uzdatniania wody przy ul. 
Chopina oraz do ul. Basztowej.  
W planach UMiG Lesko jest m.in. budowa wiat 
wypoczynkowych oraz obiektów małej architektury – 
ławki ze stolikami, kosze na śmieci, miejsca na ognisko. 
Planowane jest również wydanie folderu dedykowanego 
promocji wędkarstwa.  

umieszczanie obiektów sakralnych (kościołów, cerkwi i 
synagogi) oraz nekropolii w ofercie turystycznej 

W przygotowanym nowym informatorze i folderze 
turystycznym ujęte zostały obiekty sakralne z gminy 
Lesko. W planach jest stworzenie publikacji ściśle 
opisującej gminne zabytki sakralne, łącznie z 
nekropoliami. 

rozwijanie sieci oznakowanych, gminnych ścieżek 
spacerowych 

W 2020 r. stworzono ścieżkę historyczną po Lesku. 
Turystów po atrakcjach, w formie kodów QR, oprowadza 
postać legendarnej Czarnej Damy. 

rozwijanie szlaków i bazy do uprawiania górskiej 
turystyki rowerowej 

Podjęto rozmowy o utworzeniu ścieżki rowerowej „Velo 
San” łączącej Sanok, Zagórz, Lesko i Olszanicę. Odbyło się 
kilka spotkań, podczas których omówiono przebieg trasy, 
jej koncepcję i rozwiązania prawe. Gmina Lesko aplikuje 
po środki zewnętrzne, które pozwolą na sukcesywne 
budowanie ścieżek wraz z infrastrukturą do obsługi 
rowerzystów.  

organizowanie plenerów i warsztatów artystycznych z 
udziałem miejscowych twórców 

Organizacja warsztatów ceramicznych podczas dni 
otwartych Galerii Sztuki Synagoga, a także zajęć 
rękodzielniczych dla dzieci w ramach zajęć wakacyjnych. 
Bieszczadzki Dom Kultury stworzył również cykl filmików 
pokazowych z zakresu rękodzieła. Była to alternatywa dla 
braku możliwości spotkań podczas pandemii.  

wspieranie rozwoju usług w zakresie obsługi ruchu 
turystycznego 

Wynajęcie części lokalu BCIT na działalność gospodarczą 
związaną ze sprzedażą pamiątek oraz obsługą turystów, 
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dzięki czemu BCIT mogło obsłużyć większą ilość klientów 
w bieżącym sezonie oferując im tym samym szerszą 
ofertę.  
BCIT oraz Biuro Promocji stale współpracuje z lokalną 
branżą turystyczną w zakresie promocji oferowanych 
przez nią usług - zachęcanie do prezentacji ofert. 

nawiązywanie kontaktów z zagranicą w celu 
podniesienia jakości oferowanych usług 

Współpraca z miastem partnerskim Chust na Ukrainie w 
celu przygotowania wspólnego projektu w zakresie 
poprawy atrakcyjności turystycznej obu miast – „Lesko 
and Khust – history is our strength”. 

wykorzystywanie walorów rekreacyjnych Sanu i 
Hoczewki 

Przygotowano plażę nad Sanem w Lesku do celów 
rekreacyjnych (m.in. wykoszenie, ustawienie koszy na 
śmieci). Corocznie na Sanie odbywa się Ogólnopolski 
Spływ Kajakowy. 

kreowanie lokalnego produktu turystycznego Biuro Promocji stworzyło lokalny produkt turystyczny w 
postaci “Czarnej Damy z Leskiego Zamku”. Ma ona pełnić 
funkcję pamiątki charakterystycznej dla miasta Leska. 

rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta w trakcie realizacji 
tworzenie nowoczesnej bazy sportowo-rekreacyjnej w trakcie realizacji 
zagospodarowywanie niewykorzystanych w pełni 
obiektów i obszarów rozrywki, rekreacji i wypoczynku 

w trakcie realizacji 

udzielanie preferencji firmom budowlanym brak realizacji 
stwarzanie korzystnych warunków do rozwoju 
budownictwa 

Podjęto wstępne działania na rok 2020 w zakresie budowy 
odcinka drogi publicznej w ramach realizacji MPZP Lesko 7 
w m-ci Wola Postołowa 

wspieranie osób chcących zdobywać kwalifikacje w 
zawodach deficytowych (np. budownictwo 

brak realizacji 

wspieranie powstawania i rozwoju firm usługowych Stała współpraca z Lokalnym Punktem Informacyjnym 
Funduszy Europejskich w Sanoku - cykliczne szkolenia z 
pozyskiwania środków na utworzenie działalności 
gospodarczej. 
Publikacja informacji o naborach wniosków na 
rozpoczęcie działalności lub jej rozwój. 

dystrybucja informacji na temat środki z budżetu UE 
przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji w 
przedsiębiorstwach 

W trakcie realizacji. Publikacja informacji o naborach 
wniosków dla przedsiębiorców na rozwijanie działalności 
gospodarczej, m.in. z Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, 
czy z LGD 

promowanie oferty lokalnych przedsiębiorców w 
otoczeniu 

Organizacja jarmarków wielkanocnych i 
bożonarodzeniowych promujących lokalnych 
przedsiębiorców. 

wspieranie promocji produktów lokalnych zakładów 
przetwórstwa drewna 

brak realizacji 

udzielanie preferencji firmom produkującym wyroby o 
wysokim stopniu przetworzenia drewna 

brak realizacji 

zwiększanie stopnia współpracy producentów rolnych 
z zakładami przetwórczymi 

brak realizacji 

wspieranie procesu budowy rynków lokalnych 
surowców 

brak realizacji 

wspieranie hodowli i chowu bydła i owiec brak realizacji 
zwiększanie powierzchni gospodarstw rolnych brak realizacji 
pomoc w tworzeniu gospodarstw specjalistycznych 
dostosowanych do lokalnych uwarunkowań 
produkcyjnych 

brak realizacji 

wspieranie rolników w tworzeniu grup producenckich Pracownicy Biura Promocji szkolą się w szerokim zakresie 
prowadzenia usług okołoturystycznych w celu wsparcia 
osób zainteresowanych stworzeniem swojej oferty 
noclegowej czy wypoczynkowej. 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/lokalny-punkt-informacyjny-funduszy-europejskich-w-sanoku/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/lokalny-punkt-informacyjny-funduszy-europejskich-w-sanoku/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/lokalny-punkt-informacyjny-funduszy-europejskich-w-sanoku/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/lokalny-punkt-informacyjny-funduszy-europejskich-w-sanoku/
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wspieranie rolników w tworzeniu miejsc noclegowych 
w gospodarstwach agroturystycznych 

Brak realizacji. Pracownicy Biura Promocji zostaną 
przeszkoleni z prawnych możliwości tworzenia 
gospodarstw agroturystycznych przez rolników, by 
udzielać im stosownego wsparcia. 

udzielanie preferencji w podatkach lokalnych dla 
gospodarstw rozpoczynających działalność 
agroturystyczną 

Brak realizacji. Konieczne jest opracowanie systemu 
preferencji podatkowych pozwalających na sprawny 
rozwój działalności turystycznej. 

wspieranie rolników specjalizujących się w wyrobach 
pamiątkarskich 

Wykorzystywanie do Promocji Gminy wyrobów 
żywnościowych i pamiętnikarskich, tj. miody, ceramika, 
obrazy. 

udzielanie preferencji w podatkach lokalnych dla 
rolników rozpoczynających pozarolniczą działalność 
gospodarczą 

Brak realizacji 

promowanie lokalnych produktów żywnościowych Lokalne produkty promowane są jedynie podczas letnich 
imprez plenerowych. Zostaną podjęte działania w 
kierunku stworzenia i promocji lokalnego produktu 
żywnościowego wyróżniającego się na tle regionu. 

uzbrajanie terenów pod inwestycje gospodarcze brak realizacji 
wprowadzenie ulg podatkowych dla nowych 
inwestycji tworzących miejsca pracy 

Podjęto działania zmierzające do wprowadzenia ulg w 
roku 2020 

powołanie osoby/komórki odpowiedzialnej za rozwój 
turystyki, rolnictwa oraz promocję Gminy 

Za rozwój turystyki oraz promocję Gminy odpowiada 
Biuro Promocji, Kultury i Turystyki mające też w zakresie 
czynności m.in. pozyskiwanie na ten cel środków 
zewnętrznych oraz organizację wydarzeń kulturalno - 
rozrywkowych i edukacyjnych. Ponadto podejmuje 
działania związane z analizą, promocją i rozwojem  
turystyki na terenie gminy. 

uruchomienie/utrzymanie punktu informacji o 
możliwościach finansowania przedsięwzięć z funduszy 
strukturalnych i innych 

Stała współpraca z Lokalnym Punktem Informacyjnym 
Funduszy Europejskich w Sanoku - cykliczne szkolenia z 
pozyskiwania środków. 
Biuro Promocji informuje na bieżąco zainteresowanych 
mieszkańców o dostępnych źródłach finansowania 
projektów, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji 
pozarządowych. 

systematyczne szkolenie pracowników w zakresie 
pozyskiwania funduszy strukturalnych i pomocowych 

W trakcie realizacji. W ciągu roku pracownicy delegowani 
są na bieżąco na szkolenia i konferencje. W roku 2020 
odbywały się one głównie online. 

ułatwianie dostępu do informacji i usług publicznych 
drogą elektroniczną 

Ułatwienie dostępu do informacji poprzez stronę Gminy 
Lesko na portalu społecznościowym Facebook, jak też w 
aplikacji Instagram. Prace nad nową stroną internetową 
Gminy – przejrzystą i dostosowaną do standardów 
dostępności. 

wspieranie przedsięwzięć służących zwiększeniu 
dostępności mieszkańców do Internetu 

w trakcie realizacji 
realizacja mikroprojektu „Działamy w sieci – szkolenia dla 
mieszkańców Gminy Lesko” współfinansowanego ze 
środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020, realizacja projektu „Bezpłatny dostęp do 
bezprzewodowego Internetu w przestrzeniach publicznych 
Gminy Lesko” w ramach programu Wifi4EU 

 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/lokalny-punkt-informacyjny-funduszy-europejskich-w-sanoku/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/lokalny-punkt-informacyjny-funduszy-europejskich-w-sanoku/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/lokalny-punkt-informacyjny-funduszy-europejskich-w-sanoku/
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4.4.  STRATEGIA ROZWOJU DO 2020 ROKU 
 

Lp
. 

Nazwa Projektu Stan realizacji 

1 Budowa transgranicznego kompleksu 
rekreacyjno-sportowego nad rzeką San 

Zrealizowane 
 

2 Termomodernizacja szansą na Eko-
Rozwój Gminy Lesko 

W trakcie realizacji 
Zrealizowane dwie inwestycje obejmujące modernizację 
energetyczną budynków użyteczności publicznej 

3 Poprawa usług komunalnych poprzez 
zaopatrzenie w wodę Gminy Lesko 

W trakcie realizacji 
W 2020 roku zakończono realizację projektu „Budowa 
wodociągu i stacji uzdatniania wody w celu zaopatrzenia w 
wodę miejscowości Bachlawa i Średnia Wieś” 

4 Ochrona zlewni rzeki San poprzez 
budowę systemu kanalizacji sanitarnej – 
etap IV, V i VI 

W trakcie realizacji 
Zrealizowane cztery inwestycje w zakresie poprawy stanu 
infrastruktury kanalizacyjnej, w 2020 roku pozyskano środki na 
zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Hoczwi na 
lewym brzegu rzeki Hoczewka do przejścia przez drogę 
wojewódzką nr 894 wraz z przepompownią P4” z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

5 Wzrost konkurencyjności Gminy Lesko 
poprzez zwiększenie dostępności 
komunikacyjnej 

W 2020 roku przeznaczono na poprawę stanu dróg gminnych 
2 450 152,34 zł. 

6 Odkrywanie źródeł wspólnej kultury 
poprzez utworzenie Muzeum Sztuki 
Pogranicza z odtworzeniem dawnej 
Świątyni Ormiańskiej w Lesku  

W 2020 roku kontynuowano realizację projektu „Kompleksowa 
rewitalizacja na terenie MOF Sanok-Lesko”, obejmującego 
rewitalizację budynku dawnej świątyni ormiańskiej z 
przeznaczeniem na Klub Seniora i Regionalną Izbę Pamięci 

7 Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej 
Gminy Lesko poprzez budowę boisk 
sportowych 

Zrealizowane 

8 Adaptacja budynku starej szkoły na 
Centrum Kultur Pogranicza w Łukawicy 

Zrealizowane 

9 Podniesienie atrakcyjności turystycznej - 
budowa platform widokowych oraz 
zagospodarowanie źródełek wód 
mineralnych 

W 2020 roku został złożony wniosek o dofinansowanie projektu 
„Zielono-niebieska infrastruktura w Lesku” z Mechanizmu 
Finansowego EOG na lata 2014-2021, obejmującego budowę 
platformy widokowej na wzgórzu Baszta i wiaty przy źródełkach 
mineralnych 

10 Utworzenie transgranicznego Centrum 
Informacji Turystycznej w Lesku 

Zrealizowane 

11 Budowa centrum sportów 
ekstremalnych i aktywnej rekreacji  

Niezrealizowane 

12 Zabytki wspólnymi świadkami historii – 
renowacja Kościoła w Lesku 

Zrealizowane 

13 „Popówka” Platforma Dialogu 
Międzykulturowego w Hoczwi - 
renowacja dawnej „popówki” 

Niezrealizowane 

14 Poprawa estetyki i funkcjonalności 
przestrzeni publicznej poprzez 
rewaloryzację zabytkowych parków w 
Gminie Lesko 

Zrealizowane 

 
4.5. GOSPODARKA ODPADAMI 

4.5.1. Opis systemu funkcjonującego w 2020 r.  
 
Na terenie Gminy Lesko w 2020r obowiązywały dwa systemy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi: 
dla nieruchomości zamieszkałych, dla nieruchomości niezamieszkałych.  
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Na mocy Uchwały Nr XXXV/218/16 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 12 grudnia 2016 r. gmina zrezygnowała 
z obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy. Obsługę nieruchomości niezamieszkałych w zakresie odbierania odpadów komunalnych przejęły 
podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej, tj: Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. 
Przemysłowa 11 – 411 umów na odbiór odpadów, P.H.U. „TRANSPRZĘT” Czesław Grządziel, Zabłotce 51 – 14 
umów na odbiór odpadów, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk, Wola Jachowa 94A – 1 
umowa na odbiór odpadów  

 4.5.2. Struktura ludności  
Na terenie Gminy Lesko w 2020 roku zameldowanych było 11 158 osób (dane na dzień 31.12.2020r.), z tego w: 
Lesku  5 291 osób, Sołectwach 5 867 osób.   

4.5.3. Liczba mieszkańców objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi  
Łączna liczba gospodarstw objętych systemem gospodarowania odpadami na podstawie złożonych deklaracji wg 
stanu na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 2 181 nieruchomości, w tym łączna liczba mieszkańców objętych systemem 
to 8 366 osób z tego w Lesku 3978 osób, w Sołectwach 4388 osób  
 

 

4.5.4. System gospodarki odpadami komunalnymi obowiązujący na terenie Gminy  
W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi obowiązywały następujące zasady:  
1) zabudowa wielorodzinna:  
a) odpady zmieszane gromadzone są w pojemnikach o poj. 1 m3 zlokalizowanych w wiatach śmietnikowych,  
b) odpady segregowane – papier i tektura, szkło kolorowe i bezbarwne, tworzywa sztuczne gromadzone są 
w wyznaczonych oznakowanych pojemnikach na odpady segregowane umieszczone w wiatach śmietnikowych 
lub w tzw. gniazdach selektywnego zbioru: pojemniki typu „dzwony”  
2) zabudowa jednorodzinna lub zagrodowa:  
a) odpady zmieszane – odpady gromadzone są na terenie posesji w pojemnikach, workach o  pojemnościach 
dostosowanych do potrzeb gospodarstwa, znakowane kodami paskowymi umożliwiającymi identyfikację 
właściciela i w dniu zgodnym z harmonogramem odbioru odpadów wystawiane przed posesję, 
 b) odpady segregowane – mieszkańcy korzystają z worków na wysegregowane frakcje odpadów: tworzywa 
sztuczne, papier i tektura, szkło białe i kolorowe, znakowane kodami paskowymi umożliwiającymi identyfikację 
właściciela. Gmina zapewnia właścicielom nieruchomości worki na odpady zbierane selektywnie. 
 
Zgodnie z Uchwałą nr XXIV/203/20 Rady Miejskiej w Lesko z dnia 29 lipca 2020r. w sprawie Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Lesko obowiązuje następująca częstotliwość odbioru odpadów 
komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz terenów przeznaczonych do użytku 
publicznego: 
Z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej, w części miejskiej i w części wiejskiej nie rzadziej niż:  

 odpady zmieszane – raz na dwa tygodnie; 
 zbierane selektywnie: papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, 

odpady opakowaniowe z metali – raz w miesiącu; 
 odpady ulegające biodegradacji z wyłączeniem zielonych: w okresie letnim od kwietnia do września- raz 

na dwa tygodnie, w okresie zimowym od października do marca - raz w miesiącu, 
 popiół – w okresie od września do kwietnia - raz na miesiąc,  pozostałe zbierane selektywnie – raz 

w roku. 
 
Z obszarów zabudowy wielorodzinnej, nie rzadziej niż: 

 odpady zmieszane – dwa razy w tygodniu  



 
61 

 
 

 zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne opakowania wielomateriałowe, metale, 
odpady opakowaniowe z metali – dwa razy w tygodniu i w miarę potrzeby; 

 odpady ulegające biodegradacji z wyłączeniem zielonych – raz w tygodniu; 
 pozostałe zbierane selektywnie – raz w roku; 

Odpady z cmentarzy: 
 w miesiącach: kwiecień i listopad: dwa razy w miesiącu, 
 w pozostałych miesiącach: jeden raz w miesiącu.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Ilości zebranych odpadów w 2020 r. [Mg] 

Rodzaj odpadu Nieruchomości 
zamieszkałe  

Nieruchomości 
niezamieszkałe  

PSZOK RAZEM 

Odpady zmieszane 1175,000 577,060 0,000 1752,060 

Tworzywa sztuczne 24,460 7,250 4,000 35,710 

Zmieszane odpady 
opakowaniowe 

181,560 2,040  0,000 183,600 

Szkło 165,020 14,280 5,360 184,660 

Makulatura 55,020 67,370 1,050 123,440 

Odpady budowlane i 
poremontowe /gruz 
betonowy, ceglany/ 

2,360 7,160 0,000 9,520 

Wielkogabarytowe 88,460 0,000 108,620 197,080 

Elektrośmieci – ogółem 0,160 0,000 18,990 19,150 

Zużyte opony 15,240 0,000 13,255 28,495 

Kuchenne odpady ulegające 
biodegradacji 

64,720 0,000 0,000 64,720 

Metale 0,000 9,207 0,000 9,207 

Leki 0,000 0,000 0,780 0,780 

Popiół 12,560  0,000  0,000 12,560  

Inne odpady nieulegające 
biodegradacji 

0,000 43,080 0,000 43,080 

RAZEM 1784,560 727,447 152,055 2664,062 
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1175,000

24,460

165,020

55,020

88,460

0,160

15,240

181,560

12,560

64,720

Ilość odpadów odebranych z 

nieruchomości zamieszkałych w 2020 roku 
[Mg]

odpady zmieszane

tworzywa sztuczne

szkło

makulatura

odpady budowlane, gruz
betonowy, ceglany

wielkogabarytowe

elektrośmieci

zużyte opony

zmieszane odpady
opakowaniowe

Popiół

Kuchenne ulegające
biodegradacji

Na terenie Gminy Lesko funkcjonuje Punkt 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), 
który w ramach umowy wykonawczej obsługuje Leskie 
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą 
w Lesku, ul. Przemysłowa 11, 38-600 Lesko. PSZOK dla 
mieszkańców Gminy Lesko funkcjonuje od pon-pt 
w godz. 7:15-15:15, w każdą I i III sobotę miesiąca od 
9:00-12:00.  
 
 
 
 

W PSZOK-u mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać następujące frakcje odpadów komunalnych:  
 Tworzywa sztuczne w tym również odpady opakowaniowe, wielomateriałowe, opakowania z tworzyw 

sztucznych  
 Metale w tym również opakowania z metali  
 Papier i tekturę w tym również opakowania z papieru i tektury  
 Szkło kolorowe  
 Szkło bezbarwne 
 Odpady zielone 
 Opony 
 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
 Meble i odpady wielkogabarytowe 
 Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne  
 Odzież i tekstylia 
 Przeterminowane leki 
 Popiół z kotłów domowych 
 Opakowania po rozpuszczalnikach, farbach, tuszach, klejach, olejach, tłuszczach 
 Styropian (od m-ca wrzesień) 

 
PSZOK jest elementem uzupełniającym selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Lesko. 
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4.5.5. Postępowanie z wytworzonymi odpadami  
 

W 2020 r. odpady nieselektywnie zebrane były zagospodarowywane w  instalacjach do mechanicznego 
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych: 

1) FCC Tarnobrzeg Sp. z o.o., ul. Strefowa 8, 39-400 Tarnobrzeg, 
2) Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych, Młyny 111A, 37-552 Radymno. 
3) Odpady zbierane w sposób selektywny tj: opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzyw 

sztucznych, odpady kuchenne ulegające biodegradacji, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, 
opakowania ze szkła, odpady wielkogabarytowe były zagospodarowywane w instalacjach: 

4) Sortownia Odpadów Selektywnie Zebranych w Brzegach Dolnych, Brzegi Dolne 1, 38-700 Ustrzyki Dolne 
5) GRAN-TECH, Wylewa 244, 37-530 Sieniawa 
6) Składowisko „Kozodrza”, Ostrów, 39-103 Ostrów 
7) Składowisko odpadów komunalnych w Strzyżowie, ul. 1-go Maja, 38-100 Strzyżów,  
8) Instalacja do przetwarzania odpadów, Malinie 315 e, 39-331 Tuszów Narodowy,  
9) Zakład Przetwarzania ZSEiE, ul. Fabryczna 5, 32-540 Bolęcin  
10) Instalacja do odzysku stłuczki szklanej, ul. Magazynowa, 42-530 Dąbrowa Górnicza,  
11) Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zamieszanych odpadów, ul. Centralnego Okręgu 

Przemysłowego 25, 37-450 Stalowa Wola, 
12) Instalacja do przetwarzania odpadów, ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec 
13) Instalacja do mechanicznego przetwarzania odpadów, ul. Portowa 22, 44-100 Gliwice, 
14) ZUSS Pełkinie, Pełkinie 136A, 37-511 Jarosław  
15) Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Eklektycznego i Elektronicznego, ul. Metalurgiczna 15c, 20-234 

Lublin, 
16) Stacja odzysku i logistyki odpadów, Jurowce, 38-507 Sanok  
17) Instalacja do produkcji granulatu gumowego, Mieczków 51, 55-311 Kostomłoty 
18) Spalarnia odpadów przemysłowych, ul. Trzecieskiego 14, 38-460 Jedlicze  
19) RSW System Sp. z o.o., ul. Drzymały 14, 42-580 Wojtkowice. 

6. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2020  
 
Od 1 stycznia 2020 roku zgodnie z uchwałą Nr XVI/117/19 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 7 listopada 2019r. 
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłaty wynosiły:  

 16,00 zł za osobę miesięcznie, jeżeli odpady komunalne były zbierane i odbierane w sposób selektywny, 
 40,00 zł za osobę miesięcznie, jeżeli odpady komunalne nie były zbierane i odbierane w sposób 

selektywny  
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma 
być systemem samofinansującym się. W praktyce oznacza to, że wydatki związane z systemem gospodarki 
odpadami komunalnymi pokrywane są wyłącznie z opłat od mieszkańców.  
W związku z powyższym, niezbędnym było podwyższenie opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych. 
Zgodnie z uchwałą Nr XXIV/207/20 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 29 lipca 2020r. w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty na terenie Gminy 
Lesko wynoszą: 

 22,00 zł za osobę miesięcznie, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, 
 66,00 zł za osobę miesięcznie, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych 

w sposób selektywny.  
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W tabeli poniżej zestawienie stawek opłaty w poszczególnych latach.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Od września 2020 zostały wprowadzone zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
dla osób posiadających przydomowy kompostownik zgodnie z uchwałą Nr XXIV/206/20 Rady Miejskiej w Lesku 
z dnia 29 lipca 2020 r. przysługuje zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
z tytułu posiadania przydomowego kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady 
komunalne w wysokości 2,00 zł od osoby za miesiąc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Wspierając rodziny wielodzietne wprowadzono zwolnienie w części z opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lesko, na których zamieszkują rodziny 
wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tj. Dz.U z 2020 r. 
poz.1348 z późn.zm). Na podstawie Uchwały Nr XXIV/205/20 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 29 lipca 2020 r. 
w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się zwolnienie 
w wysokości 2,00 zł od osoby za miesiąc.  

Działania jakie należy podjąć w celu poprawy funkcjonowania systemu gospodarki odpadami: 
 dążenie do uzyskana większego stopnia segregacji, 
 kampanie informacyjno- edukacyjne dotyczące prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych,  
 promocji postaw ekologicznych wśród mieszkańców, a w szczególności młodzieży szkolnej,  
 czynności sprawdzające prawidłową segregację odpadów,  
 wyeliminowanie zjawiska podrzucania odpadów, 
 wyeliminowanie zjawiska nieprawidłowego zachowania użytkowników wiat śmietnikowych,  
 zwiększenie ilości pojemników na odpady segregowane" zlokalizowanych przy budynkach 

wielolokalowych, 
 zwiększenia masy odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny w celu uzyskania 

wymaganych poziomów odzysku i recyclingu, 
 poprawa infrastruktury gromadzenia odpadów. 
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4.5.7. Opis działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami 
komunalnymi: 
 
W 2020 r. wśród mieszkańców Gminy Lesko rozprowadzane zostały ulotki dotyczące zasad selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych. Ulotki zawierały również informacje o odbiorze odpadów wielkogabarytowych, odpadów 
po rozpuszczalnikach, farbach, olejach niepotrzebnych tekstyliów oraz o funkcjonowaniu Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych.   
Poza tym od wielu lat jedną z głównych płaszczyzn edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży są organizowane 
coroczne akcje "Sprzątania świata". W głównym zakresie sprowadzają się one do prowadzenia przez nauczycieli 
wspólnie z dziećmi i młodzieżą oczyszczania pobliskich terenów ze śmieci. Gmina dostarcza uczestnikom worki na 
śmieci i rękawice oraz zapewnia odbiór zebranych odpadów.  
Aby poprawić segregacje odpadów „u źródła” zostały przeprowadzone okresowa kontrole z realizowania 
obowiązku segregacji odpadów i znakowania worków z odpadami komunalnymi (naklejania kodów kreskowych) 
przez mieszkańców nieruchomości zamieszkałych w Gminie Lesko.  
W 2020 roku skontrolowano łącznie na terenie gminy 170 gospodarstw w zabudowie jednorodzinnej oraz 
w zabudowie wielorodzinnej. Każdorazowo w przypadku oddawania odpadów niezgodnie ze złożoną deklaracją, 
mieszkańcy nieruchomości skontrolowanych otrzymywali pisemne upomnienia.  
 
 

 
 
W związku z wprowadzonym stanem 
zagrożenia epidemiologicznego w 2020r. 
zostały zawieszone kontrole, jakości segregacji 
odpadów.  
 
 
 
 
 

Zamówienia publiczne w zakresie gospodarki odpadami:  
 
Przeprowadzono dwa postępowania wg procedury zamówień publicznych –realizację zadania pn.: „Odbiór, 
transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Lesko”. 

4.5.8. Podsumowanie: 
 
W 2020 roku został wprowadzony stan zagrożenia epidemiologicznego w związku z tym zostały zawieszone 
kontrole segregacji odpadów oraz szkolenia edukacyjne w szkołach i przedszkolach. We wrześniu zostało 
wprowadzone zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości, którzy kompostują bioodpady w kompostowniku przydomowym. Została podjęta nowa uchwała 
w sprawie regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy Lesko. W ramach wyeliminowania 
podrzucania odpadów pod budynki wieloklatkowe zostały założone kamery przy ulicy Smolki 7, Słowackiego oraz 
Kmity 6. W 2021 roku Gmina planuje objąć systemem monitoringu wizyjnego kolejne wiaty śmietnikowe w 
zabudowie wielolokalowej. Gmina Lesko realizuje w pełni obowiązki nałożone przez ustawodawcę przepisami 
prawa. Na podstawie zebranych danych można jednoznacznie stwierdzić, że zwiększył się procent segregacji 
odpadów. Celem priorytetowym jest uświadamianie mieszkańcom gminy konieczności ograniczenia ilości 
wytwarzanych odpadów oraz racjonalizacji procesu ich segregacji.  
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5. INWESTYCJE 

5.1. CHODNIKI 
Budowa odcinka chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 893 w miejscowości Łączki. W 2020 roku wybudowany 
został kolejny odcinek chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Łączki o długości ponad 480 mb. Koszt 
realizacji zadania to 440 000 zł. Budowa chodnika finansowana była ze środków Gminy Lesko oraz Samorządu 
Województwa Podkarpackiego.  

 

5.2. DROGI  
Przebudowa ulicy Widokowej (118198R) w km 0+021 ÷ 0+689 w Lesku. Zadanie dofinansowane jest w 50% w 
ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie polegało na wykonaniu chodnika o nawierzchni z kostki 
betonowej szer. 2.05 m o długości 658 m, poszerzeniu jezdni od strony planowanego chodnika oraz wykonaniu 
odcinka kanalizacji deszczowej. Ulica odwadniana jest poprzez wpusty uliczne z odprowadzeniem do kanalizacji 
deszczowej. Przy chodniku od strony skarpy został wykonany ściek odwadniający. Skrzyżowania z drogami 
gminnymi zostały przebudowane. Wyremontowano nawierzchnie wszystkich zjazdów w granicach pasa 
drogowego. 

 
 utwardzenie 4 miejsc postojowych na dz. nr 645/2 w Lesku 
 dostawa i montaż luster drogowych 800 mm w Postołowiu (4 szt.) oraz w Lesku przy ul. Moniuszki (1 

szt.) i Placu Konstytucji 3 Maja ( 1 szt.) 
 wykonanie robót w pasie drogowym dz. nr ew. 69 i 73/2 w miejscowości Postołów (odczyszczenie 

korytek ściekowych, naprawa wodospustu, udrożnienie odpływów wód opadowych) – 1 072,23 zł 
brutto.   
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Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 926 w m-ci Średnia Wieś, odcinek 405 mb, szer. 3 m.   
 Zakres robót obejmował:   

 profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni,  

 podbudowy z kruszyw naturalnych 
 nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, 

asfaltowe, warstwa wiążąca  
 nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, 

asfaltowe, warstwa ścieralna  
 oczyszczanie rowu z namułu, z wyprofilowaniem skarp, grubość 

namułu 20·cm 
 skarpowanie brzegów wykonywane koparkami z transportem 

gruntu na odległość do 1·km 
 wykonanie opaski po obu stronach drogi  

 

 

 
 

 
 
 
Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 200/2 i 307 (ul. Wspólna) w m-ci Lesko, odcinek 190 mb, szer. 3 m 
Zakres robót obejmował: 

 koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i 
chodników na głębokości 30·cm  

 profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni 

 podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna 
 podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna 
 nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 

grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca 
 nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 

grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna  
 regulacja pionowa studzienek dla urządzeń 

podziemnych, studnie kanalizacyjne  
 oczyszczanie rowu z namułu, z wyprofilowaniem skarp, 

grubość namułu 20·cm  
 przepusty rurowe pod zjazdami 
 odwodnienie liniowe  
 wykonanie opaski po obu stronach drogi  
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Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. o nr ewid. 79 i 166 w km 0+076-0+162 i 0+170-0+318 
oraz dz. o nr ewid. 176 i 184 w km  0+040-0+540 w miejscowości Weremień. Na realizacje zadania Gmina Lesko 

uzyskała dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji 
gruntów rolnych. 
Zakres robót obejmował:  

 dz. o nr 176 i 184 w km  0+040-0+540 - długość 500 m i 
szerokość 3,0 m: 

 mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni  

 podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa dolna 
 pogłębienie rowu odwadniającego 
 montaż wodospustu 
 dz. o nr ewid. 79 i 166 w km 0+076-0+162 i 0+170-0+318 - 

długość 234 m i szerokość 3 m: 
 mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod 

warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
 podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa dolna 
 pogłębienie rowu odwadniającego 

 

 

 

 

 
 
 
 
Przebudowa dróg wewnętrznych: dz. nr ew. 54 i 27/1 w m-ci 
Weremień  
Zakres robót obejmował:  

 koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników 
 podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna 
 podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa  górna  
 nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 

grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca  
 nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 

grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna  
 wykonanie opaski po obu stronach drogi  
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Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 123 w m-ci Manasterzec, odcinek 93 mb szer. 3 m 
 
 
Zakres robót obejmował: 

 koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i 
chodników  

 profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni  

 podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna  
 podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna  
 nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 

grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca  
 nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 

grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna  
 wykonanie opaski po obu stronach drogi  
 przepusty rurowe pod zjazdami 
 ścianki czołowe  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 30 i 24 w m-ci Łukawica, odcinek 42 mb szer. 2,5 m 
 
 

 Zakres robót obejmował: 
 profilowanie i zagęszczanie podłoża  
 wyrównanie istniejącej podbudowy 

tłuczniem sortowanym  
 nawierzchnie z mieszanek mineralno-

bitumicznych grysowych, asfaltowe, 
warstwa wiążąca  

 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
bitumicznych grysowych, asfaltowe, 
warstwa ścieralna  

 wykonanie opaski po obu stronach drogi 
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Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 881 w m-ci Huzele, odcinek 82 mb, szer. 3 m 
 
 
Zakres robót obejmował: 

 koryta wykonywane na całej szerokości jezdni  
 podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna  
 podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna  
 nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, 

asfaltowe, warstwa wiążąca  
 nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, 

asfaltowe, warstwa ścieralna  
 wykonanie opaski po obu stronach drogi  
 regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych  

 

 
 

 
Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 754 w m-ci Huzele, odcinek 
23 mb, szer. 2,2 m 
Zakres robót obejmował: 

 profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni  

 podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 289 w m-ci Łączki, odcinek 65 mb, szer. 3 m 

Zakres robót obejmował: 
 oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia 

bitumiczna  
 skropienie nawierzchni drogowej asfaltem  
 wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-

bitumiczną  
 wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, 

zagęszczenie mechaniczne    
 nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, 

asfaltowe  standard II, warstwa ścieralna  
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Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 331 w m-ci Glinne, odcinek 130 mb, szer. 3 m  
Zakres robót obejmował: 

 profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni  

 podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna  
 przepusty rurowe pod drogą , rury betonowe Fi·60·cm  
 Podbudowy z kruszyw naturalnych  

 

 

 
Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 241/2, 242/3, 240/1, 
398  w m-ci Dziurdziów, odcinek 210 mb szer. 3 m.  
Zakres robót obejmował: 

 profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni  

 podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna  
 podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna  
 nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 

grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca  
 nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 

grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna  
 oczyszczanie rowu z namułu, z wyprofilowaniem skarp, 

grubość namułu 20·cm  
 Utwardzenie pobocza na dz. nr ew. 241/2 w m-ci Dziurdziów 
 Zakres robót obejmował:  
 profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
 podbudowy z  pospółki, warstwa dolna 
 podbudowy z tłucznia kamiennego, warstwa górna 
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Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej dz. nr ew. 1561, 
1556/3, 1556/1, 288/3 w m-ci Lesko (łącznik pomiędzy ul. Widokową i ul. 
Spacerową) 
Zakres robót obejmował: 

 profilowanie i zagęszczanie podłoża 
 nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, 

asfaltowe, warstwa wiążąca  
 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, 

asfaltowe, warstwa ścieralna  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Remont drogi wewnętrznej dz. nr ew. 224 i 227 w m-ci Średnia 
Wieś, odcinek 100 mb, szer. 2,8 m 
Zakres robót obejmował: 

 profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni  

 podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna  
 nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 

grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca  
 nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 

grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna  

 

 

 
 
Remont cząstkowy drogi wewnętrznej dz. nr ew. 271  
w m-ci  Średnia Wieś 
 
Zakres robót obejmował: 

 remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych 
przy użyciu grysów, wyboje o głębokości 7·cm, z zastosowaniem 
skrapiarki przewoźnej i walca  

 
 
Remont drogi wewnętrznej dz. nr ew. 616 w m-ci Średnia Wieś, odcinek 
150 mb, szer. 3 m 
Zakres robót obejmował: 

 profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni  

 podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna  
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Utwardzenie pobocza na dz. nr ew. 99/3 i 99/1 w m-ci Postołów 
 
Zakres robót obejmował: 

 profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni  

 podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna  
 oczyszczanie rowu z namułu, z wyprofilowaniem skarp, 

grubość namułu 20·cm  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Remont drogi na dz. nr ew. 225 i 242 w miejscowości Bezmiechowa 
Górna 
Zakres robót obejmował: 

 profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni  

 podbudowy z kruszyw łamanego, warstwa dolna 

 

  
 
 
 
 
 

 
Remont drogi wewnętrznej dz. nr ew. 261 i 270 oraz ułożenie płyt drogowych na przejeździe w m-ci 
Bezmiechowa Dolna 
 
Zakres robót obejmował: 

 profilowanie i zagęszczanie podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni 

 podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa 
górna   

 ułożenie płyt drogowych na przejeździe 
 umocnienie skarpy 
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Remont drogi wewnętrznej – dz.nr ew. 248/2 w miejscowości Łączki o długości 591 mb. Na realizację zadania 
Gmina Lesko uzyska dofinansowanie z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego  
 
Zakres robót obejmował: 

 profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  
 podbudowy z kruszyw - warstwa dolna  
 podbudowa z tłucznia kamiennego - warstwa górna  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykonanie nawierzchni asfaltowej w m-ci Jankowce na łączną kwotę 24 496,50 zł  
 
Zakres robót obejmował: 

 profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  
 podbudowa z tłucznia kamiennego - warstwa górna  
 nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca  
 nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna  
 wykonanie poboczy  

 



 
75 

 
 

5.3. KULTURA  
1) Dostawa kompletnej profesjonalnej i fabrycznie nowej mobilnej sceny estradowej, przeznaczonej do 

organizacji imprez w plenerze wraz z dwuosiową przyczepą transportową.  
2) Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa świetlicy wiejskiej w Jankowcach.  

 
 
 
W 2020 roku rozpoczęte zostały prace związane 
z przebudową, rozbudową i nadbudową świetlicy wiejskiej  
w Jankowcach. W bieżącym roku wykonane zostały roboty 
rozbiórkowe oraz wykonano fundamenty, ściany 
konstrukcyjne piwnic oraz żelbetowy strop nad piwnicami.  

 

 

 
 

 
 „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Hoczwi” Sołectwo Hoczew otrzymało dofinansowanie z Podkarpackiego 
Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 na realizację zadania, zaplanowanego przez mieszkańców w Sołeckiej 
Strategii Rozwoju Wsi. Dotacja została przeznaczona na wykonanie zadania pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej 
w Hoczwi” w celu poprawy funkcjonalności obiektu.  
W ramach zadania w 2020 roku  wykonano remont posadzek. W „małej sali” w miejsce starej posadzki 
lastrykowej został położony drewniany parkiet. Również stary parkiet w „dużej sali” nabrał nowego blasku: 
uzupełniono ubytki, poprawiono stan techniczny klepek na scenie, wycyklinowano i polakierowano całość. Nowe 
posadzki poprawiły zarówno estetykę, jak i funkcjonalność świetlicy, dzięki czemu będzie mogła jeszcze lepiej 
służyć mieszkańcom.  
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Modernizacja kotłowni i wymiana instalacji c.o. w budynku Bieszczadzkiego Domu Kultury w Lesku. Działka nr 
873/2.  
Na realizację zadania Gmina Lesko pozyskała środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzące z Funduszu Promocji Kultury w ramach Programu Infrastruktura Domów Kultury. Po realizacji 
inwestycji przestarzała technologicznie kotłownia oraz cała instalacja zamieni się na ekonomiczny, 
energooszczędny system grzewczy, który w połączeniu w wykonaną wcześniej termomodernizacją budynku da 
wymierne korzyści nie tylko finansowe, ale też stworzy komfortowe warunki działalności kulturalnej placówki. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na drugim piętrze Bieszczadzkiego Domu Kultury wykonano remont węzła sanitarno- gospodarczego. Nowe 
okładziny ścian z płytek ceramicznych ułożone zostały w pomieszczeniu pralni i ubikacji. Wymieniono płytki 
gresowe, stolarkę drzwiową oraz lampy oświetleniowe. Środki na te prace pochodziły również z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego i były wydatkowane poprzez Funduszu Promocji Kultury w ramach Programu 
Infrastruktura Domów Kultury. 

 

5.4. MIESZKALNICTWO 
Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przeznaczonych na lokale socjalne przy ul. 
Przemysłowej 1. Koszt inwestycji to  4 924 645,55 zł. Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem z Funduszu 
Dopłat w wysokości 1 723 625,94 zł. 
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5.5. OBIEKTY KOMUNALNE 

Ochotnicze Straże Pożarne  
 
Remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach remizy OSP w Średniej Wsi. zmodernizowano instalację 
elektryczną – wymieniono lampy oświetleniowe i gniazda zasilające jedno i trójfazowe, zainstalowano nową 
rozdzielnię wewnętrzną z osprzętem oraz zabudowę układu pomiarowego.  Położono nowe przewody 
elektryczne wewnątrz oraz na przyłączu. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
W pomieszczeniach użytkowanych przez OSP Hoczew wykonano remont pomieszczenia świetlicy i zaplecza 
sanitarnego. Ułożono płytki posadzkowe oraz wymieniono część instalacji wodno- kanalizacyjnej. Środki na ten 
cel OSP pozyskało z zewnątrz, a w części uzupełniono je z budżetu gminy. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remont świetlicy wiejskiej w Bezmiechowej Dolnej. Kontynuowane są prace rozpoczęte w ubiegłym 2019 roku w 
sali widowiskowej. Usunięto stary parkiet w części znajdującej się przed sceną łącznie z warstwami nierównego 
podłoża i  izolacji. Wykonano nową wylewkę wraz z izolacją termiczną i przeciwwilgociową na prawie 100 m2 
powierzchni. Zdemontowano boazerię drewnianą ze ścian. Na jej miejsce zostaną ułożone w kolejnych etapach 
okładziny z płyt gipsowo- kartonowych.   
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5.6. OBIEKTY OŚWIATOWE 
 
 
Budowa żłobka przy ul. Smolki  w Lesku. 
Inwestycja realizowana jest  w ramach 
Resortowego programu rozwoju instytucji opieki 
nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ 2020. 
Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 510 m2. 
Wykonanie od podstaw takiego obiektu w 
niespełna 6 miesięcy udało się niewielu gminom w 
Polsce. 

 
 
 

 
 
 
Sala gimnastyczna przy Szkole 
Podstawowej w Średniej Wsi przeszła 
końcem roku renowację nawierzchni 
parkietowej. Cała podłoga sportowa 
został wycyklinowana i polakierowana. 
Namalowane zostały linie i pola 
wydzielające boiska do piłki ręcznej, 
siatkowej i koszykówki.  
 

 

 

 

Oświetlenie uliczne 
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bachlawa. Wykonana została linia oświetleniowa oraz 

zamontowane słupy oświetleniowe z oprawami LED. 

 
 
 
Budowa oświetlenia ulicznego w 
Lesku przy ul. Wspólnej. Działki o 
numerze ew. 307, 200/2. 
Zamontowane  zostało 5 szt. 
słupów oświetleniowych 
aluminiowych w kolorze inox z 
oprawami LED. 
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 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zakup i montaż 1 szt. oprawy oświetleniowej w celu realizacji 
zadania pn. „Przebudowa przewodu wraz z oprawą oświetleniową w miejscowości Jankowce dz. nr ew. 337, 811, 
395, 238/1, 810, 323 
Zakup 1 szt. oprawy oświetleniowej wraz z niezbędnym osprzętem w celu realizacji zadania pn. „Przebudowa 
sieci elektroenergetycznej nN polegająca na podwieszeniu przewodu oświetleniowego wraz z oprawą na 
istniejących słupach napowietrznej linii nN dz. nr ew. 218, 220/2 i 220/3 w m-ci Postołów 

 

OZE 
Wsparcie energetyki rozproszonej wśród 
mieszkańców Gmin Jaśliska, Lesko, Rymanów”. 
Zadanie współfinansowane jest ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 
Umowa obejmuje dostawę i montaż 43 instalacji 
fotowoltaicznych dla mieszkańców Gminy Lesko o 
minimalnej mocy jednostkowej 3,06 kWp 
montowanych na budynkach mieszkalnych osób 
fizycznych. 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

Rewitalizacja 
Przebudowa części budynku dawnej Świątyni Ormiańskiej w Lesku ze zmianą sposobu użytkowania na Klub 
Seniora oraz Regionalną Izbę Pamięci. Zadanie realizowane jest w ramach projektu partnerskiego pn. 
„Kompleksowa rewitalizacja na terenie MOF Sanok-Lesko” z dofinansowaniem z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w wysokości 1 799 035,60 zł. Koszt zadania to 
2 117 259,80 zł. Budynek przy ul. Plac Konstytucji 3 Maja 11 był w bardzo złym stanie technicznym. Zadanie 
realizowane na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, przy zinwentaryzowanych i przeznaczonych  
do rekonstrukcji elementach architektonicznych nie 
należy do najłatwiejszych i najtańszych. Inwestor – 
Gmina Lesko otrzymała również wsparcie ze 
środków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Przemyślu w wysokości 60 000,00 zł na 
wykonanie polichromii na sufitach pomieszczeń na 
parterze budynku. Wykonawca zrealizował już 
przebudowę najbardziej zniszczonych fragmentów 
tylnej części budynku, montuje konstrukcję 
dachową oraz rozpoczął wymianę stolarki okiennej. 
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Sport i rekreacja 
Budowa piłkochwytu na placu zabaw w Postołowiu, jako kolejny etap zrealizowano ze środków funduszu 
sołeckiego 2020. Plac zabaw posiada obecnie piłkochwyty z trzech stron. 
 

 

 

 

 

 

 

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków komunalnych  
Budowa wodociągu i stacji uzdatniania wody w celu zaopatrzenia w wodę miejscowości Bachlawa i Średnia 
Wieś”. Stacja uzdatniania jest czynna i podaje wodę do wodociągu w Średniej Wsi, a prace związane z 
dopasowaniem technologii do parametrów pozyskiwanej zza Sanu wody są na bieżąco kontynuowane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej na ul. Widokowej w Lesku  
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6. DZIAŁANIA PROMOCYJNE GMINY LESKO  
 
 W 2020 roku – roku covidowym, promocja Gminy nabrała nowego znaczenia. Oprócz realizacji 
powierzonego zakresu obowiązków służbowych, głównym zadaniem Biura Promocji był stały monitoring sytuacji 
pandemicznej i bieżąca publikacja informacji wśród mieszkańców o wprowadzanych obostrzeniach oraz zasadach 
postępowania, jak też pracy Urzędu, jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i gminnych spółek. Skupiono się 
również na budowaniu nowej oferty turystycznej, wyróżniającej miasto i gminę Lesko wśród gmin sąsiednich. 
Celem tych zabiegów było wywołanie wśród mediów i potencjalnych odwiedzających, czy też inwestorów, chęci 
szerszego zainteresowania gminą, jako główną destynacją turystyczną i biznesową. Sukcesywne budowanie 
swojej marki za pośrednictwem różnych akcji, zabiegów, projektów i imprez realizowanych przez Biuro 
w partnerstwie z jednostkami organizacyjnymi podległymi gminie, wzmacnia pozytywny wizerunek samorządu 
zarówno wśród mieszkańców, jak i podmiotów zewnętrznych.  
 
 Choć na zakup usług i materiałów związanych z promocją w omawianym roku (w tym promocją kultury 
i turystyki) wydano z budżetu gminy kwotę zaledwie 15 712,82 zł, która jest o ponad 6 500 zł niższa w stosunku 
do 2019 roku, to zdecydowanie można zauważyć tendencję wzrostową w zakresie ilości wytworzonych 
produktów promujących Gminę, głównie turystycznie. Ich wzrost wiąże się z pozyskaniem środków zewnętrznych 
na realizację zadań. Wszystkie te zadania były prowadzone w nawiązaniu do 550 rocznicy nadania Lesku praw 
miejskich. Niestety, z powodu pandemii nie udało się w pełni zrealizować planowanych na ten rok uroczystości 
i związanych z nimi działań. Wykonano natomiast długo wyczekiwane informatory miejskie oraz foldery 
turystyczne. 
Biuro Promocji wyszło swoją pracą poza zakres obowiązków pozyskując środki zewnętrzne na projekty 
inwestycyjne, tj. budowa żłobka samorządowego w Lesku oraz modernizacja c.o. i pomieszczeń w budynku 
Bieszczadzkiego Domu Kultury. Szczególnie pierwsze zadanie wymagało dużego nakładu pracy i zaangażowania 
ze strony pracowników Biura, gdyż odpowiedzialni byli oni za prowadzenie dokumentacji projektowej czy też 
przygotowanie specyfikacji zamówień. 
Skupiono się również na przeprowadzeniu wielopłaszczyznowych konsultacji społecznych, co zwiększyło 
zaangażowanie mieszkańców w decyzyjny proces władz samorządowych w sprawach dotyczących poprawy 
jakości warunków życia na terenie gminy.  Konsultacje prowadzone były poprzez bezpośrednie spotkania oraz 
ankietyzację - głównie internetową.   
Na bieżąco realizowana była też współpraca z mediami lokalnymi i regionalnymi w zakresie promocji działań 
podejmowanych przez Gminę. Wykorzystano w tym celu prasę, stacje telewizyjne i radiowe, internetowe portale 
informacyjne, media społecznościowe czy kanał Gminy Lesko w serwisie YouTube. Intensywna współpraca miała 
znaczne przełożenie na skuteczność przekazywania istotnych dla mieszkańców informacji, zwłaszcza w okresie 
pandemii covid-19.  
W celu poprawy wizerunku medialnego Gminy i dostosowanie do przepisów dostępności cyfrowej, pracownicy 
Biura wraz z informatykiem UMiG Lesko przygotowali koncepcję nowej strony internetowej Urzędu i gminnych 
jednostek. Równocześnie, przy stronie powstała turystyczna baza obiektów noclegowych na terenie gminy, 
rekomendowanych przez Urząd Miasta i Gminy Lesko. 
Ponieważ gmina jako instytucja samorządowa wyłączona jest z wielu możliwości pozyskiwania środków 
zewnętrznych, zwłaszcza w obszarze społecznym, przy urzędzie zostało powołane Stowarzyszenie działające na 
rzecz mieszkańców gminy. Dzięki takiemu rozwiązaniu zostały pozyskane środki na małe projekty inwestycyjne, 
jak również przeprowadzono akcje charytatywne mające na celu pomoc potrzebującym.  
 
Na przestrzeni roku 2020 Biuro Promocji realizowało szczegółowo następujące zadania: 
- Stała obsługa strony www.lesko.pl w zakresie publikacji materiałów informacyjno-promocyjnych oraz profilu 
Miasta i Gminy Lesko w serwisie społecznościowym Facebook jako źródło szerokiego, szybkiego i bezpośredniego 
kontaktu z mieszkańcami. W serwisie publikowane są wszystkie bieżące informacje dotyczące działalności urzędu 
i jego jednostek, ogłoszenia, zarządzenia, jak również promocja gminnych wydarzeń. Stronę Gminy Lesko na 
portalu polubiło i stale obserwowało 837 osób więcej w stosunku do roku poprzedniego. Była to liczba 3988. 
Średni zasięg dodawanych postów odnotował natomiast spory spadek, z 4427 na 2522. Spowodowane było to 
prawdopodobnie zmianą polityki Facebooka dotyczącą publikacji postów przez podmioty zarejestrowane jako 
firma (blokada zasięgu postów przy braku opłaty za promocję). Widoczne było to szczególnie w momencie 
wzmocnienia się pandemii. W chwili obecnej statystyka zasięgu wraca do normy z 2019 roku i wynosi 3847.  
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Całkowita liczba „polubień” strony za okres 1.01-31.12.2020 r.  

 
 
Średni zasięg postów za okres 1.01-31.12.2020 r. oraz średni zasięg postów pierwszym kwartale roku 2021. 
- Współpraca i bieżące przekazywanie treści informacyjnych, ogłoszeń i aktualności do publikacji w mediach 
lokalnych i regionalnych, szczególnie w aspekcie promocji działań inwestycyjnych, prospołecznych oraz 
kulturalno-rozrywkowych. Publikacje treści odbywały się bez konieczności dokonywania jakichkolwiek opłat 
reklamowych ze strony gminy czy jednostek organizacyjnych. Najczęstszą formą przekazu medialnego były 
wywiady radiowe oraz artykuły w informacyjnych serwisach internetowych. 
- Stała współpraca z BDK przy przygotowaniu materiałów prasowych z zakresu działalności UMiG Lesko do 
miesięcznika Echo Bieszczadów oraz pomoc w prowadzeniu korekty. 
- W związku z rozpoczęciem roku jubileuszowego nadania Lesku praw miejskich rozpoczęto organizację spotkań 
roboczych osób zaproszonych do współtworzenia szeregu działań projektowych, t.j. wystawy, jarmarki, 
konferencje popularno-naukowe, wydawnictwa. W skład komitetu weszli lescy dyrektorzy szkół, placówek 
kulturalnych, przewodnicy turystyczni, historycy oraz aktywni społecznicy. 
Z każdą grupą roboczą udało się spotkać zaledwie jeden raz, gdyż pandemia zmusiła do odstąpienia od dalszych 
przygotowań. Jedynym akcentem, jaki doszedł do skutku przed wprowadzeniem obostrzeń był zorganizowany 
początkiem lutego występ artystyczny dzieci z Przedszkola Samorządowego im. Misia Uszatka w Lesku – 
„Przedszkolaki dla Leska”. Dalsze działania skupiały się na tworzeniu bazy eksponatów do planowanej wystawy 
i izby regionalnej, a także działań w sieci. 
- Wniosek na projekt ''Wspólny Plan'', napisany przez Biuro Promocji otrzymał dofinansowanie ze środków 
unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 32 810,00 zł na przeprowadzenie 
konsultacji społecznych w procesie planowania przestrzennego. 
Celem projektu było uchwalenie zmiany nr 2 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Lesko 7” 
oraz zmiany nr 3 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Lesko 
dla wyznaczonego obszaru – w obrębie: Wola Postołowa i miasto Lesko.  
Do zadań Biura należała promocja projektu i jego całościowe rozliczenie, jak też prowadzenie konsultacji wraz 
z Wydziałem Planowania Przestrzennego Gospodarki Nieruchomościami Ochrony Środowiska i Leśnictwa. 
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Dodatkowo w ramach projektu zakupiono środki trwałe niezbędne do realizacji zadania. Były to m.in. dwa 
laptopy, rzutnik z ekranem, urządzenie wielofunkcyjne, gimball, aparat fotograficzny, kącik dla dzieci oraz gadżety 
reklamowe. 

 
 

- Współorganizacja z BDK oraz wolontariuszami 28 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podczas 
wydarzeń sportowych i kulturalnych, ale też zbiórki ulicznej, dzięki zaangażowaniu wielu osób i hojności 
mieszkańców zebrano ponad 32 000 zł dla dziecięcej medycyny zabiegowej. 

 
- Koordynacja projektu budowy żłobka samorządowego: Budowa żłobka samorządowego w Lesku rozpoczęła się 
w czerwcu 2020 r., a termin zakończenia został przewidziany na koniec grudnia 2020 r. Projekt, na który Gmina 
Lesko pozyskała dofinansowanie z programu MALUCH PLUS 2020 zakładał utworzenie 40 miejsc opieki dla dzieci 
do lat 3.   
 Do zadań Biura PKT należało prowadzenie projektu, rozliczanie kolejnych transz, jak również 
opracowanie specyfikacji zakupu wyposażenia placówki. Pracownik biura na bieżąco sprawdzał postępy prac, 
prowadził kontrole dostaw wyposażenia, był obecny przy odbiorach poszczególnych etapów.   
W czasie realizacji projektu prowadzone były również analizy tworzonych zasobów lokalowych w kierunku 
zapewnienia wysokiej jakości opieki nad dziećmi. Dużą uwagę poświęcono wyposażeniu placówki, które 
dobierane było w taki sposób, aby poszczególne pomieszczenia nie tylko spełniały przeznaczoną funkcję, ale 
również były nowoczesne i ergonomiczne.  
 Założeniem przy doborze wyposażania do sal dla dzieci był wiek przyszłych podopiecznych. W związku 
z czym jedna sala została przeznaczona dla dzieci do lat 2, druga do lat 3. Dzięki temu wszystkie elementy 
wyposażenia dobierane były adekwatnie do ich potrzeb na danym etapie rozwoju, tworząc ostatecznie przytulną, 
bezpieczną i nowoczesną przestrzeń odpowiednią do zabawy, rozwoju i odpoczynku.   
Dużą uwagę przyłożono również do kwestii żywieniowej. Po ponownym, dogłębnym przeanalizowaniu 
obowiązujących w tym zakresie przepisów, wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących żywienia 
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w żłobkach, w tym ustawy i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie 
wymagań lokalowych i sanitarnych, podjęto starania o przekształcenie zaprojektowanych pierwotnie 
pomieszczeń aneksu kuchennego na wypełni funkcjonalną kuchnię. Po konsultacjach z Sanepidem, architektem 
oraz specjalistami z branży budowlanej i sanitarnej udało się dokonać stosownych zmian. Wygospodarowane 
zostały również środki w ramach projektu, które pozwoliły na zakup  profesjonalnego sprzęt i mebli 
gastronomicznych. Dzięki takiemu rozwiązaniu zostaną zapewnione dzieciom posiłki dostosowane do ich potrzeb, 
które mogą być podane w odpowiedniej ilości, temperaturze i czasie, co jest bardzo istotne dla dzieci w wieku do 
lat 3. 
 Do końca roku zostały zakończone prace budowlane oraz montażowe związane z wyposażeniem sal 
żłobkowych, holu oraz zaplecza personalnego, jak również wszystkie niezbędne w tym zakresie odbiory.  
Do końca lutego 2021 r. zaplanowano wykonanie ogrodzenia oraz montaż wyposażenia kuchni.  
Równocześnie prowadzona była kampania związana z rekrutacją zarówno personelu, jak i dzieci do żłobka. 
Otwarcie dla dzieci placówki zostało przewidziane na 01.03.2021 r.   
Wartość projektu 2 213 839,12 zł, dofinasowanie 1 320 000,00 zł. 

  
 

- Początkiem lutego Biuro Promocji rozpoczęło współpracę z Fundacją Lab 60+, w zakresie zaprojektowania 
przestrzeni wokół planowanego żłobka samorządowego. To pierwsza w Polsce pracownia zajmująca się 
innowacyjnym podejściem do planowania i projektowania dla wielopokoleniowego społeczeństwa - od 
niemowlaka do seniora. Nawiązanie współpracy było podyktowane chęcią stworzenia przestrzeni zielonej, 
funkcjonalnej i spokojnej, by maksymalnie zapewnić komfort - tych korzystających ze żłobka, jak też mieszkańców 
dookoła inwestycji. Połączenie potrzeb osób w różnym wieku i na odmiennych etapach życia stało się głównym 
założeniem tej inicjatywy. W dalszym etapie prac projekt takiego placu został opracowany. Pierwsze konsultacje 
społeczne w tym zakresie odbyły się na spotkaniu związanym z budową budynku żłobka w Lesku dnia 
25.02.2020r.  
 Genezą konsultacji społecznych w kwestii lokalizacji żłobka samorządowego w Lesku było jego położenie 
na działce pomiędzy dwoma blokami na osiedlu Smolki (ul. Kmity i Smolki). Ponieważ pojawiły się w tej sprawie 
głosy niepokoju i sprzeciwu zaistniało realne prawdopodobieństwo, że nie dojdzie do realizacji inwestycji. 
W związku z tym społeczność Leska oraz Gminy została zaproszona na spotkanie, na którym zaplanowano 
wyjaśnić wszystkie wątpliwości jak też usłyszeć zdanie mieszkańców osiedla na temat ich obaw. W spotkaniu 
w Szkole Podstawowej im. Wincentego Pola w Lesku udział wzięło około 70 osób. 
By dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców z pytaniem o zasadność budowy żłobka oraz jego lokalizacji 
przygotowano ankietę internetową. Została ona udostępniona poprzez media społecznościowe i stronę 
www.lesko.pl dnia 14.02.2020 r. W tym czasie u lekarzy rodzinnych znajdowały się również listy poparcia dla 
przedmiotowej inwestycji.   
 Na spotkaniu konsultacyjnym, 57 mieszkańców obecnych na spotkaniu zagłosowało ‘’za’’, 14 ‘’przeciw’’ 
lokalizacji żłobka. W ankiecie internetowej wzięło udział 423 badanych z czego 81,6% opowiedziało się „za”. 
Poparcie dla żłobka, w ciągu tygodnia u swoich lekarzy rodzinnych, wyraziło też 67 rodziców najmłodszych 
mieszkańców. 
 Biorąc pod uwagę wyniki konsultacji, w dniu 26.02.2020 r. do Starostwa Powiatowego w Lesku został 
złożony wniosek o pozwolenie na budowę Żłobka Samorządowego w Lesku.  
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- Prowadzenie rozmów z przedstawicielami Księgarni NOVA, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania 
w Rzeszowie oraz Burmistrzem Ustrzyk Dolnych i gminnych instytucji kultury z Leska i Ustrzyk Dolnych, na temat 
stworzenia Bieszczadzkiego Festiwalu Książki będącego kontynuacją dotychczasowego Bieszczadzkiego Lata 
z Książką. Z powodu pandemii wydarzenia nie udało się zorganizować. Kolejna edycja planowana jest na czerwiec 
2021. 

 
- Przygotowanie wniosku projektu z BDK „Tanecznym krokiem po wspólny rytm” w ramach Programu Polsko-
Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży, jako promocja miasta Leska poprzez udział Zespołu Bieszczadzkie Żabki 
w Międzynarodowym Festiwali Polonijnym „Akremański Polonez – Morze Czarne – sierpień 2020” (wartość 64 
042,42 zł) – ze względu na covid-19 realizacja projektu została zmieniona na formę online, w wyniku czego obaj 
partnerzy odstąpili od działań projektowych. 
- Przygotowanie wniosku projektu „Mozaika bojkowska” – Program EtnoPolska NCK – projekt  dla BDK – wartość 
112 500,00 zł., wkład własny 6 000 zł. Projekt zakładał m.in. organizację rekonstrukcji tradycyjnego wesela 
bojkowskiego czy izby bojkowskiej. Nie otrzymał jednak dofinansowania. 
- Przygotowanie propozycji atrakcyjnego spędzenia dnia Świętego Walentego. W ramach współpracy z BDK, 
basenem Aquarius oraz leskimi przedsiębiorcami stworzony został weekendowy program walentynkowy, w skład 
którego wchodziły rabaty dla par u partnerów akcji, organizacja spektakli teatralno-muzycznych czy nocy 
basenów.  
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- Intensywne działania informacyjne związane z narastającym stanem pandemii covid-19. Do zadań Biura 
Promocji należał stały monitoring sytuacji na terenie gminy, publikacja materiałów informacyjnych w sieci 
i przestrzeni publicznej. Materiały informacyjne dotyczyły przede wszystkim publikacji dynamicznie zmieniających 
się obostrzeń sanitarnych, zmian trybu pracy urzędu gminy, jednostek organizacyjnych oraz leskiego szpitala. 
Informowano także mieszkańców o możliwych formach wsparcia ze strony Gminy, MGOPS, czy zachęcano do 
sąsiedzkiej samopomocy osobom potrzebującym.   

 
- Przygotowanie, we współpracy z BDK oraz leską biblioteką, cyklu filmików edukacyjno-rozrywkowych pn. 
„Kultura dla Was”. Emitowane były one przez marzec i kwiecień w mediach społecznościowych. W ramach akcji 
m.in. czytano bajki i fragmenty książek, jak również prezentowano ćwiczenia taneczne, zumba czy fitness.  
- Po ogłoszeniu pandemii, dla zachowania bezpośredniego kontaktu Burmistrza z mieszkańcami, uruchomione 
zostały dyżury internetowe za pomocą Skype'a. Trwają one do dnia dzisiejszego dla osób, które w ten sposób 
chcą się komunikować w różnych sprawach. 
- Przygotowanie życzeń wielkanocnych w formie video od Burmistrza oraz przedstawicieli UMiG Lesko, jednostek 
organizacyjnych, instytucji kultury i leskich spółek. 
- Prowadzenie Jadłodzielni przy plantach (Plac Konstytucji 3 Maja) oraz przygotowanie akcji pomocowej dla 
seniorów z gminy Lesko w leskiej Jadłodzielni, polegającej na bezpłatnej dystrybucji warzyw i owoców oraz mąki 
podarowanych przez lokalnych przedsiębiorców. Wydano około 100 kg mąki i kilkadziesiąt kilogramów warzyw 
i owoców. Główną ideą Jadłodzielni jest nie marnowanie żywności i dzielenie się nią z potrzebującymi. W związku 
z narastającym zagrożeniem covid, Jadłodzielnia musiała zostać zamknięta. Otwarto ją ponownie początkiem 
2021 roku.  
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- Inauguracja społecznej akcji „Leszczanie dla miasta” mającej na celu zebranie od mieszkańców i sympatyków 
miasta, dawnych pamiątek - zdjęć, pocztówek, dokumentów, ciekawych przedmiotów, które posłużą stworzeniu 
miejskiego archiwum, plenerowej wystawy „550. Miasto z historią” oraz Regionalnej Izby Pamięci w dawnej 
świątyni ormiańskiej, albumów czy folderów turystycznych. W ramach akcji, do końca 2020 roku udało się zebrać 
ponad 150 zdjęć, publikacji, dokumentów – głównie skanów. Każda przekazana pamiątka historyczna została 
opisana, natomiast przekazanie nastąpiło na podstawie stosownych porozumień.  
Akcja trwa nadal i cieszy się coraz większym powodzeniem. 

 
 

- Przygotowanie i przeprowadzenie akcji bezpłatnej dystrybucji ponad 2 000 maseczek ochronnych dla 
mieszkańców gminy Lesko. Maseczki rozdawane były we wszystkich miejscowościach gminy. 
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- W miesiącu maju i czerwcu, Biuro Promocji przeprowadziło rozmowy z pięcioma przedsiębiorcami działającymi 
w branży turystycznej w zakresie obsługi ruchu turystycznego na terenie gminy Lesko oraz gmin sąsiednich. 
Rozmowy te miały na celu znalezienie podmiotu, który podejmie się prowadzenia na rzecz Gminy Lesko 
Bieszczadzkiego Centrum Informacji Turystycznej wraz z mini galerią sztuki/sklepem bieszczadzkiego rzemiosła 
artystycznego. 
W wyniku przeprowadzonych rozmów, z uwagi na niepewną sytuację rynkową związaną z pandemią Covid-19, 
tylko jeden przedsiębiorca zdecydował się na świadczenie ww. usług. Na usługi te została podpisana stosowna 
umowa początkiem lipca 2020 r. Trwała ona jednak do końca października 2020, gdyż została wypowiedziana 
przez firmę. 
W trakcie trwania umowy do zadań Biura należała stała kontrola BCIT pod kątem jakości świadczenia usług, jak 
też współpraca z przedsiębiorcą w zakresie promocji gminy oraz poprawy infrastruktury turystycznej. Wraz 
z przedsiębiorcą badane były potrzeb turystów, a także w miarę posiadanych możliwości rozwiązywane problemy 
przez nich zgłaszane. Z każdego miesiąca pracy BCIT sporządzany był raport mówiący przede wszystkim o liczbie 
odwiedzających, najczęstszych pytaniach i sugestiach przyjezdnych i mieszkańców. W okresie od 1 lipca do 31 
października w Centrum Informacji zostało obsłużonych 3900 osób. 

 
 
- Współorganizacja z BDK obchodów 3 Maja. W ramach wydarzenia przygotowany został film z przemówieniem 
Burmistrza Leska oraz wykonana została pamiątkowa tablica z okazji 550 rocznicy nadania Lesku praw miejskich. 
Na tablicy tej mieszkańcy złożyli swoje wpisy dziękczynne dla Ojczyzny.  
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- W maju pracownicy Biura Promocji odpowiedzialni byli za przygotowanie dalszych udogodnień dla mieszkańców 
w związku z pandemią na sezon wakacyjny. Została podpisana umowa z firmą zewnętrzną na maseczkomaty, 
która obowiązywała do dnia 31.08.2020 r. Urządzenia zostały wydzierżawione bezpłatnie. Jeden z nich stanął 
obok Centrum Informacji Turystycznej, drugi przy dworcu autobusowym. W automatach, w przystępnych cenach 
każdy mieszkaniec mógł znaleźć maseczki jednorazowe i wielokrotnego użytku, dla dorosłych, dziecięce, 
sportowe (wyprofilowane, różne rozmiary), rękawiczki, żele antybakteryjne oraz chusteczki z jonami srebra.  
 
 

 
 

 

- Organizacja setnej rocznicy urodzin ŚP. Jana Pawła II. Polegała ona na przygotowaniu najsłynniejszych 
wypowiedzi Papieża oraz ich emisji przy leskim ratuszu. Stanęła tam też tablica upamiętniająca wydarzenie. 
- Udział w spotkaniu projektowym Velo San w Sanoku – rowerowej ścieżki łączącej Sanok, Zagórz, Lesko 
i Olszanicę. Podczas spotkania omówiona została koncepcja przebiegu trasy, jak też możliwości prawno-
finansowe poszczególnych gmin i Nadleśnictwa Lesko. Część tej trasy na terenie Leska wpisano do projektu z tzw. 
środków norweskich, z zamiarem jej utworzenia dla cyklistów. Wyniki naboru znane będą w połowie 2021 roku. 
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- Początkiem czerwca została dostarczona i odebrana protokołem mobilna scena estradowa, na którą Gmina 
Lesko otrzymała dofinansowanie w wysokości 40 723,00 zł w ramach operacji „Poprawa zaplecza technicznego w 
celu rozwoju niekomercyjnej i ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej wspomagającej działania turystyczne 
miasta i gminy Lesko". Całość to koszt 63 999,99 zł. Zadanie dofinansowane było w ramach poddziałania 
„Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
w ramach działania ”Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.  
Scena ma służyć zarówno przy organizacji imprez w mieście, jak i w sołectwach. A co najważniejsze będzie 
udostępniana nieodpłatnie na terenie gminy.  

 
 

- Biuro Promocji w ramach Stowarzyszenia Przestrzenie Wyobraźni, we współpracy z leską młodzieżą 
zorganizowało internetową zbiórkę pieniędzy na rzecz personelu szpitala w Lesku. Akcja ta zrodziła się 
w odpowiedzi na apel Powiatowego Szpitala zgłaszającego zapotrzebowanie na środki ochrony indywidualnej. 
Dzięki ofiarności 115 osób udało się zebrać 7 530 zł. 
- W dniu 23 czerwca pracownicy Biura Promocji zostali oddelegowani przez Burmistrza do akcji pomocowej 
związanej z lokalnymi podtopieniami na terenie gminy. Do zadań należało dostarczanie worków oraz łopat, 
a także monitoring sytuacji powodziowej oraz informowanie lokalnej społeczności i służb o aktualnych 
warunkach. 
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- Wraz z BDK zorganizowany został piknik „Rodzinne grillowanie na bulwarach” przy muzyce country. Była to 
alternatywa dla braku możliwości festiwalu „Country w Bieszczadach”. 

 
- Po wielu latach przerwy podjęto prace nad stworzeniem nowego informatora miejskiego, jak też folderu 
turystycznego promującego walory Gminy Lesko (przygotowanie opisu, wykonanie zdjęć, przygotowanie map 
poglądowych, przygotowanie koncepcji graficznej, przeprowadzenie rozeznania cenowego na wykonanie 
projektu graficznego oraz offsetowy druk folderów). W wyniku przeprowadzonego zadania wykonanych zostało 
1 000 sztuk informatorów 21x21 cm o objętości 32 stron oraz 1 000 sztuk mniejszych folderów podręcznych.  
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- Pomoc Fundacji Kajakowej Tołhaj GDK przy organizacji II Ogólnopolskiego Spływu Kajakowego „Błękitną Wstęgą 
Sanu” w dniach 11-12.07.2020 r. Promocja imprezy i gminy Lesko wśród uczestników spływu. Przygotowanie 
techniczne imprezy. Z powodu ograniczeń związanych z COVID-19 w spływie wzięło udział 150 kajakarzy, 
natomiast na liście rezerwowej znalazło się blisko 150 kolejnych osób. W imprezie jest więc wielki potencjał. 
Promuje dziedzictwo przyrodnicze, miasto i atrakcje gminy. 

 
- 12 sierpnia na osiedlu Smolki odbyły się konsultacje w sprawie zagospodarowania przestrzeni pomiędzy blokami 
przy ul. Smolki 7 i Kmity 6 i 6a w sąsiedztwie żłobka. W czasie spotkania zostały zaprezentowane wstępne 
propozycje zagospodarowania architektonicznego w formie graficznej i opisowej. Pracownicy Biura w trakcie 
rozmów z mieszkańcami omawiali szczegółowo każde z obszarów wydzielonych stref z przeznaczeniem na 
odpoczynek, relaks oraz integrację społeczną. Większość mieszkańców bardzo pozytywnie odbierała 
proponowane rozwiązania wyrażając jednocześnie aprobatę dla proponowanych zmian. Wszystkie sugestie 
zostały przekazane architektom ze strony Lab 60+ w celu ujęcia ich w ostatecznym projekcie zagospodarowania 
przedmiotowego miejsca. Był to drugi etap konsultacji społecznych dla Placu Wielopokoleniowego w Lesku.  

 
Lab 60+ uwzględniło przesłane sugestie zmian, w wyniku czego została zakończona praca nad projektem Placu 
i w dniu 30 października przekazana została Gminie Lesko inwentaryzacja terenu oraz koncepcja 
architektoniczno-urbanistyczna terenu wielopokoleniowego w Lesku. Do dalszego etapu prac Gmina przystąpi po 
zabezpieczeniu środków w budżecie.  
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- Stworzenie nowej atrakcji turystycznej Leska – legendarnej Czarnej Damy nawiązującej do zamków Kmitów 
w Lesku i Sobieniu. W ramach projektu stworzony został film promocyjny, ścieżka historyczna ulicami miasta oraz 
pocztówki i gliniane figurki wspomnianej postaci, jak też odnowiona została legenda, która nawiązuje do 550 
rocznicy nadania Lesku praw miejskich. Przy ścieżce powstały tabliczki informacyjne z kodami QR odsyłającymi do 
opisów atrakcji i legendy. 

 
- Promocja Pucharu Polski Południowej Cross Country, który odbył się na wyciągu w Weremieniu. Uczestniczyło 
w nim 190 zawodników w 10 kategoriach oraz setki kibiców. Gmina Lesko była partnerem wydarzenia, a patronat 
honorowy objął Burmistrz Adam Snarski. 
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- Koordynacja projektu prosenioralnego „Ogólnopolska Karta Seniora” – to program aktywizujący i wspierający 
seniorów w całej Polsce, oparty na współpracy Stowarzyszenia MANKO, samorządu i lokalnych przedsiębiorców. 
Gmina Lesko przystąpiła do Programu Miasto Przyjazne Seniorom i Ogólnopolska Karta Seniora 20 marca 2020 r. 
Dzięki niemu mieszkańcy gminy po 60 roku życia otrzymali m.in. bezpłatne karty uprawniające ich do zniżek 
w punktach handlowych i usługowych na terenie kraju, prenumeratę magazynu "Głos Seniora" czy bezpłatny 
wstęp na coroczne Ogólnopolskie Senioralia w Krakowie i inne eventy. 
Każdy senior odwiedzający biuro podawcze Urzędu Miasta i Gminy Lesko otrzymuje bezpłatnie na miejscu kartę 
po uprzednim wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. 
Gmina Lesko otrzymała tym samym Certyfikat Gminy Przyjaznej Seniorom oraz Certyfikat kampanii społecznej 
„Solidarni z Seniorami – Razem Damy Radę”, a wraz z nimi pomoc specjalistów z zakresu prowadzenia polityki 
senioralnej, w tym przy przygotowywaniu wniosków projektowych. To również patronat „Głosu Seniora” nad 
pro-seniorskimi wydarzeniami odbywającymi się na terenie Miasta i Gminy Lesko. 
W programie uczestniczyć mogą także gminni przedsiębiorcy, którzy zachęcani są do bezpłatnego przystąpienia 
do programu (opłata przystąpienia do programu dla firm spoza gminy – od 50,00 zł). Dzięki niemu zyskają 
promocję firmy w ogólnopolskim serwisie www.glosseniora.pl jako partnerzy programu i podmioty honorujące 
Ogólnopolską Kartę Seniora. Otrzymują także certyfikaty programu i naklejki do oznaczenia swoich lokali. Takich 
firm na terenie gminy Lesko jest 10, natomiast w całej Polsce to 2500 punktów. Są to m.in. sanatoria, uzdrowiska, 
hotele, przychodnie, gabinety lekarskie i rehabilitacji, instytucje kultury, a także sklepy spożywcze 
i wielobranżowe. Podmioty te oferują seniorom rabaty od 5 do nawet 50%, co w skali roku może być sporą 
pomocą w oszczędności funduszy osób starszych. 
Program to nie tylko same zniżki dla seniorów. To także kampanie prosenioralne, konkursy dla seniorów 
i wydawana ogólnopolska gazeta „Głos Seniora”, która co dwa miesiące trafia do naszej gminy i jest bezpłatnie 
kolportowana do seniorów. Znaleźć ją można w Urzędzie Miasta i Gminy, Powiatowej i Miejskiej Bibliotece 
Publicznej oraz Bieszczadzkim Domu Kultury. Poruszana jest w niej tematyka społeczna, ekonomiczna oraz 
zdrowotna osób starszych. Magazyn kompleksowo informuje o sprawach bezpośrednio dotyczących seniorów – 
zaprasza na wydarzenia, promuje ważne inicjatywy, zachęca do aktywności fizycznej oraz porusza ważne dla 
każdego tematy zdrowotne. Ponadto na łamach „Głosu Seniora” organizowane są konkursy: Stylowi Seniorzy, 
Zwierzak Lekiem na Samotność, Przekaż nam swój przepis, Senior Moto-Retro, Senior Działkowiec, Miłość po 60-
tce i wiele innych. Gazetę tą tworzą seniorzy dla seniorów, a Gmina Lesko oraz jednostki kultury nakłaniają ich do 
aktywnej partycypacji w program. 
Jednym z najważniejszych zadań Stowarzyszenia MANKO i Gminy jako partnera, jest prowadzenie społecznych 
kampanii edukacyjnych „Stop Manipulacji – Nie daj się oszukać” i „Solidarni z Seniorami – Razem Damy Radę!”. 
Celem tych akcji jest zwiększenie świadomości w temacie zagrożenia różnego typu oszustwami w trakcie 
pandemii wśród osób starszych. Prowadzone są także działania wspomagające seniorów w podstawowych 
czynnościach podczas przebywania na kwarantannie lub w innych sytuacjach życiowych. Odbywa się to zarówno 
fizycznie w terenie, jak i informacyjnie poprzez ulotki, artykuły w mediach, spoty czy warsztaty video na kanale 
pro-seniorskiej telewizji internetowej „Głos Seniora TV”. 
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- Współorganizacja w ramach Stowarzyszenia Przestrzenie Wyobraźni oraz z BDK i LCEiS imprezy plenerowej nad 
Sanem pt. „Rodzinny festiwal różności”, którego najważniejszą składową był turnieju sportowo-rekreacyjny 
i przegląd talentów artystycznych. W wydarzeniu udział wzięło około 300 osób. 
 

 
 
- Biuro Promocji zorganizowało wspólnie z RCKK w Rzeszowie akcję „Podziel się życiem!”. W mobilnym punkcie 
poboru krwi, który pojawił się w Lesku 31 sierpnia, krew oddało około 20 osób.  
- Przygotowanie projektu dla osób w wieku 60+ pt. „Bliżej siebie i wspólnych korzeni” – aktywizacja intelektualna 
osób 60+ poprzez poszerzenie ich wiedzy i umiejętności z zakresu kompetencji cyfrowych, bazując na 
dokumentacji historycznej. Projekt zakładał współpracę z seniorami z Kępic – nie otrzymał dofinansowania. 
- W związku z nieuniknionym wzrostem opłat za odbiór i utylizację odpadów komunalnych, a co za tym idzie 
niepokojem lokalnego społeczeństwa, Biuro Promocji zorganizowało kampanię informacyjną pozwalającą 
zrozumieć podstawy wprowadzenia wyższych stawek. W prasie oraz mediach internetowych pojawiły się 
odpowiedzi na pytania: Dlaczego tak się dzieje?, Jak sytuacja w gminie Lesko kształtuje się na tle gmin 
sąsiednich?, Jakie ulgi przygotowała Gmina Lesko dla mieszkańców? 
- Organizacja zbiórki pieniędzy i przedmiotów codziennego użytku dla osób poszkodowanych w pożarze domu 
jednorodzinnego w Lesku przy ul. Słowackiego. W ramach akcji, w którą włączyło się spore grono mieszkańców, 
udało się zebrać ponad 3 tys. złotych w zbiórce internetowej, jak też przedmioty, ubrania, obuwie itp.  
- Przygotowanie projektu dla OSP Hoczew na modernizację pomieszczeń w piwnicy świetlicy wiejskiej na 
potrzeby działalności OSP (stworzenie sanitariatów oraz magazynów przechowywania sprzętu i odzieży). 
Pozyskane zostało 10 000 zł z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Rolników. Biuro odpowiadało również za 
prowadzenie dokumentacji od podpisania umowy do jej rozliczenia. 
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- Biuro Promocji pozyskało 27 000,00 zł dla Bieszczadzkiego Domu Kultury w Lesku na realizację projektu pn. 
“Wielcy leszczanie drogowskazem jutra” z programu Patriotyzm jutra. Dzięki tym środkom, w ramach obchodów 
550-lecia nadania Lesku praw miejskich, mieszkańcy przybliżyli sobie losy i sylwetki przodków, którzy na trwałe 
wpisali się w karty lokalnej historii. Całkowita wartość projektu to kwota 30 000,00 zł. W ramach realizacji 
projektu powstała (interaktywna) wystawa na poddaszu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesku, 
zrealizowana przez Jarosław Figurę, znanego lubelskiego aktora, scenografa i reżysera. Przestrzeń zaaranżowana 
została za pomocą plastyki, dokumentów, dźwięku oraz działań interaktywnych z udziałem zwiedzających. 
Tematyka nawiązuje do historycznych postaci, które naznaczyły Lesko swoim życiem i dbaniem o niego i jego 
mieszkańców, m.in. Stanisław i Piotr Kmita, Wincenty Pol, Józef i Franciszka Zwonarz, Miron Lisikiewicz, 
Aleksander Śliżyński. W przygotowaniach wystawy, zarówno pod kątem prac fizycznych przy przystosowaniu 
pomieszczeń, jak też ich wyposażeniu i stworzeniu pełnej dokumentacji brali udział pracownicy Biura Promocji. 
Kontynuacją projektu była tygodniowa praca artysty z mieszkańcami miasta, w wyniku czego powstał spektakl pt. 
”Jedno życie leskie” z premierą na zakończenie warsztatów. Z uwagi na reżim sanitarny, spektakl został nagrany 
i wyemitowany online. 

 

- Prowadzenie działania promujących Powszechny Spis Rolny 2020 na 
terenie gminy Lesko. Promocja odbywała się w mediach 
społecznościowych, stronie www oraz w terenie za pomocą plakatów 
informacyjnych. 
- Nagrywanie anglojęzycznego filmu z TVP promującego gminę Lesko 
i jej największe zabytki w internetowym kanale telewizyjnym Poland 
In UNDISCOVERED – film ukazał się początkiem października 2020 r. 
Amerykański dziennikarz Ryan Socash wraz ze swoimi gośćmi 
oprowadził nas po Lesku i okolicy. Film obejrzało już ponad 5,5 tys. 
osób z całego świata. 
 
- Przeprowadzenie konsultacji 
społecznych online w formie 
ankiety ws. uruchomienia 
autobusów komunikacji miejskiej 
SPGK Sanok na trasie Lesko – 
Sanok – Lesko. W tej sprawie 
Burmistrz Adam Snarski 
rozmawiał z włodarzami Miasta 
Sanoka oraz przedstawicielami 

SPGK Sanok. Wszystkie rozmowy zakończyły się pozytywnie. Na bazie 
oczekiwań mieszkańców wyrażonych we wspomnianej ankiecie dot. kursów 
autobusów, została stworzona uchwała w zakresie porozumienia z 
Sanokiem. Skierowana została pod obrady Komisji Stałych Rady Miejskiej w 
Lesku oraz procedowana była przez Radnych na sesji. Nie została ona jednak 
podjęta. 
- Koordynacja i przygotowanie niezbędnych materiałów, w tym umów na 
potrzeby sporządzenia projektu partnerskiego z miastem Chust „Lesko i 
Chust – historia naszą siłą” z Programu Polska-Białoruś-Ukraina – wartość 
projektu 66 627,45 EUR, wkład własny 6 662,74 EUR. Projekt otrzymał dofinansowanie, jednak ze względu na 
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pandemię jego realizacja została przeniesiona na rok 2022. Zakłada on m.in. utworzenie ścieżki historycznej na 
terenie Leska, wykonanie muralu historycznego, czy też organizację jarmarku karpacko-zakarpackiego.  
- Przeprowadzenie sąsiedzkiej akcji pomocowej skierowanej do potrzebujących mieszkańców gminy Lesko, jak też 
osób chcących pomagać. Poprzez przygotowanie graficznego projektu plakatu i publikację w Internecie oraz 
miesięczniku Echo Bieszczadów, celem Biura Promocji była aktywizacja społeczeństwa do charytatywnej 
samopomocy, szczególnie osobom starszym i chorym. Wystarczyło, że chętna osoba wydrukowała lub wycięła 
z gazety plakat, wpisała swój nr mieszkania albo/i telefonu oraz przykleiła kartkę na klatce lub zostawiła 
w drzwiach dawno nie widzianych osób. Dzięki temu pomoc mogła szybciej dotrzeć do potrzebujących, co w 
okresie pandemii jest bardzo ważne. 
 

 
- W ramach Stowarzyszenia Przestrzenie Wyobraźni przeprowadzona została zbiórka środków wśród osób 
fizycznych i przedsiębiorców z gminy Lesko, prowadząca do zakupu metalowego serca na plastikowe nakrętki. 
Stanęło ono przy ratuszu, a jego celem jest zbieranie wspomnianych nakrętek i wymiana ich na środki pieniężne, 
które przekazywane są osobom potrzebującym z terenu gminy.  
 

 
 

- Promocja projektu nacoidamojepieniadze.pl i współpraca z serwisem w zakresie publikacji danych. Był to 
projekt, który zakładał rzetelne ukazanie mieszkańcom przychodów i wydatków budżetowych. Dzięki portalowi 
każdy z nas mógł w łatwy sposób sprawdzić na co samorząd Leska wydaje swój budżet, dowiedzieć się ile 
pieniędzy z podatku mieszkańca przeznacza się na oświatę, pomoc społeczną czy na inwestycje. Ta internetowa 
platforma działała na zasadzie wirtualnego kalkulatora, dzięki któremu mieszkańcy nie musieli wertować 
wielostronicowej uchwały budżetowej gminy, pełnej cyfr, paragrafów, zadań, tabel i objaśnień. Mieszkaniec 
wpisując anonimowo wysokość swojego miesięcznego wynagrodzenia brutto mógł sprawdzić, na co gmina 



 
98 

 
 

przeznacza jego pieniądze z podatków. Graficznie zaprezentowany został również podział budżetu na zadania 
inwestycyjne czy fundusz sołecki. 
- 24 i 25 października odbył się jeden z cykli najbardziej ekstremalnych biegów przeszkodowych w Europie – 
Runmageddon Lesko – Brama Bieszczad, w których uczestniczyło 1300 osób na trasach Runmageddon Rekrut 
(około 6km), Runmageddon Hardcore (około 21km) i Runmageddon Ultra (około 42,195km). Była to największa 
sportowa impreza, jaka kiedykolwiek miała miejsce na terenie naszej gminy. Według opinii uczestników, była to 
również najlepiej zorganizowana edycja Runmageddonu w roku 2020, co pokazało głosowanie internetowe, 
w którym leski event zdeklasował konkurentów, m.in. Wrocław czy Warszawę. Biuro Promocji odpowiedzialne 
było za współorganizację wydarzenia w zakresie:  
a) działań promocyjnych z organizatorem w celu reklamy wydarzenia na arenie ogólnopolskiej, 
b) przygotowania technicznego wydarzenia w zakresie noclegów, wolontariatu, wyżywienia dla organizatorów 
i wolontariuszy, 
c) pozyskania wsparcia finansowego na organizację wydarzenia wśród lokalnych i regionalnych przedsiębiorców, 
d) koordynację działań pomocowych organizatorowi ze strony Gminy Lesko i jednostek jej podległych w dniach 
zawodów, 
e) przygotowania fotorelacji oraz podsumowania wydarzenia 
 
Runmageddon udało się zorganizować dzięki wzorowej współpracy Gminy Lesko z największymi przedsiębiorcami 
branży noclegowej gminy, jak też gminnych spółek. Organizator Extreme Evevts Sp. z o.o. zapewnił z kolei 
najwyższe środki bezpieczeństwa, by biegi mogły się odbyć w obowiązujących obostrzeniach związanych z covid-

19.  
 
- Udział w spotkaniu konsultacyjnym online dotyczącym 
możliwości rozwoju turystyki wodnej na rzece San. Spotkanie 
z ekspertami w dziedzinie turystyki wodnej zorganizowała 
Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna. 
- Przygotowanie prezentacji i dokumentacji zgłoszeniowej do 
konkursu „Piękna Wieś Podkarpacka 2020” dla sołectwa Glinne. 
- Przygotowanie wniosku o dofinansowanie dla Bieszczadzkiego 
Domu Kultury z programu „Infrastruktura Domów Kultury”, dot. 
remontu sali kameralnej, baletowej oraz pracowni 
tematycznych. Wniosek opiewał na kwotę 1 422 499,17 zł, 
z czego 797 597,00 zł to kwota wnioskowana do dotacji. Wniosek 
w oczekiwaniu na ocenę. 
- Przeprowadzenie społecznej akcji „Znicze pamięci” dla zmarłych 
pochowanych na leskich cmentarzach. Były one zbierane w holu 
ratusza, a w Dzień Zaduszny zostały zapalone przez Burmistrza 
i urzędników na leskim cmentarzu komunalnym i wojskowym. 
- Gmina Lesko została partnerem ogólnopolskiej aplikacji 
POMOCtu! To połączenie osób potrzebujących pomocy z tymi, 
którzy chcą i mogą pomóc, w sposób prosty i bezpieczny, 
w ramach lokalnej społeczności. Decyzja o przystąpieniu do akcji 
spowodowana była coraz częściej docierającymi do urzędu 
prośbami o pomoc od osób pozostających w izolacji/na 

kwarantannie. Dotyczyły one zazwyczaj zrobienia zakupów spożywczych, realizacji recepty, czy kupienia karmy 
dla zwierząt. Ważnym jest również fakt, iż osobę, która nie ma możliwości korzystania z aplikacji, może zgłosić do 
pomocy każdy z nas, niezależnie od tego w jakim miejscu w Polsce jesteśmy. Dzięki aplikacji z której korzystać 
można zarówno w telefonach, jak i na stronie internetowej www.pomoctu.pl, pomaganie staje się prostsze. Nie 
wymaga ona zakładania konta ani logowania.  
- Przygotowanie nagrania przemówienia Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości. Nagranie zostało wykonane jako alternatywa do zakazu organizowania oficjalnych uroczystości 
w związku z covid-19. 
- Praca nad przygotowaniem wniosku na dofinansowanie do miejsc opieki żłobkowej w ramach programu 
MALUCH + 2021. Dofinansowanie zostało przyznane w wysokości 80 zł od dziecka, tj. 40 dzieci x 80 zł przez 9 
miesięcy = 28 800,00 zł. 
- Udział w X Kongresie Innowacyjnego Marketingu w Samorządach, który odbywał się w dniach 10 i 11 grudnia 
2020 roku ONLINE. 
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- W ramach Stowarzyszenia Przestrzenie Wyobraźni działającego przy Gminie Lesko, pracownicy Biura Promocji 
zorganizowali internetową zbiórkę pieniężną poprzez portal pomagam.pl, dla seniorki z Hoczwi. Zebrano 2 000 
złotych na naprawę pieca kaflowego, dzięki czemu problem zostanie rozwiązany. 
- Biuro Promocji pozyskało środki na modernizację instalacji C.O. w budynku BDK w Lesku oraz modernizację 
kotłowni. Prace rozpoczęły się dnia 01.07.2020 roku zleceniem wykonania dokumentacji technicznej, po czym 
przystąpiono do realizacji prac instalacyjnych polegających na modernizacji kotłowni gazowej wraz z wymianą 
instalacji C.O., w szczególności wymiany starej instalacji wraz z wymianą kaloryferów. Stare kotły oraz instalacja 
zostały zdemontowane, a w ich miejsce zainstalowano nowe urządzenia, dzięki czemu kotłownia spełnia obecnie 
obowiązujące normy sanitarne, jest nowoczesna i ekonomiczna.  
Z uwagi na stary, dawno nie remontowany budynek w czasie realizacji zadania wystąpiła konieczność wykonania 
robót dodatkowych. Biorąc powyższe pod uwagę 23.11.2020r. został sporządzony protokół konieczności, 
w którym inspektor nadzoru stwierdził potrzebę wykonania następujących robót dodatkowych, tj.: montaż 
pompy zatapialnej w studzience w pom. kotłowni w ilości 2 szt. z wymaganym osprzętem, malowanie i 
wyprawienie wnęk za grzejnikami, wykonanie wymiany częściowej komina, demontaż nawiewników za 
grzejnikami, wykonanie instalacji elektrycznej, montaż dodatkowego grzejnika.  
Odbiór wszystkich prac związanych z wymianą instalacji C.O. w budynku BDK w Lesku oraz modernizacja kotłowni 
wraz z robotami dodatkowymi nastąpił dnia 15.12.2020r. bez zastrzeżeń. 
Oszczędności pozwoliły na wykonanie dodatkowych prac polegających na malowaniu szatni przy sali baletowej 
oraz modernizacji zaplecza sanitarno-gospodarczego na tej samej kondygnacji. W wyniku przeprowadzonych prac 
powstała łazienka spełniająca potrzeby dla osób z niepełnosprawnościami oraz zaplecze gospodarcze służące 
m.in. do celów przygotowania stroi i dekoracji do występów. Z pomieszczeń tych korzysta zespół Bieszczadzkie 
Żabki, który działa przy BDK w Lesku od 40 lat. 
Prace zostały wykonane do 31.12.2021r., a projekt pozytywnie rozliczony. 
 

 
 

- Współorganizacja z BDK III Leskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego. Wzięło w nim udział ponad 20 wystawców 
– liczba ograniczona ze względu na obostrzenia sanitarne. Niestety, nie mogły odbyć się wydarzenia towarzyszące 
przy jarmarku. Natomiast sam jarmark był organizowany na zasadach handlu na targowiskach miejskich, ze 
wszystkimi wymaganymi restrykcjami. 
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- Promocja akcji prosenioralnej „Wspieraj Seniora” 
realizowanej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Lesku. W ramach projektu każdy mieszkaniec 
Gminy Lesko, który ukończył  70 rok życia (również inne osoby 
przed ukończeniem 70 roku życia, w uzasadnionych 
przypadkach) i zdecydował się na pozostanie w domu 
w związku z obowiązującym stanem epidemii, mógł zwrócić się 
z prośbą o usługę zrobienia zakupów lub załatwienia innej 
niezbędnej sprawy. 

 

- Przygotowanie i inauguracja internetowych spotkań 
Burmistrza z mieszkańcami, tzw. „Live z Burmistrzem”, podczas 
których poruszane są bieżące problemy gminy, jak też 
omawiane inwestycje i szeroko rozumiana działalność urzędu 
oraz jednostek organizacyjnych. Podczas spotkań mieszkańcy 
otrzymują odpowiedzi na zadawane pytania. Spotkania są 
alternatywą do wprowadzonych zakazów organizacji spotkań 
w związku z pandemią. Każdorazowo uczestniczy w nich około 
100 osób. 
- Przygotowanie wraz z Wydziałem Administracyjno-
Gospodarczym i Leskim Przedsiębiorstwem Komunalnym 
bożonarodzeniowych dekoracji świątecznych w centrum 
miasta. 
- Podjęto działania w zakresie rozwoju lokalnego, poprzez 

rozpoczęcie prac nad strategią rozwoju gminy do 2030 roku. Była to praca nad zapytaniem ofertowym na 
opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Lesko na lata 2021-2030, a następnie dopełnienie procedur 
związanych z podpisaniem umowy, ustaleniem harmonogramu prac, grup roboczych i promocji rozpoczętych 
konsultacji społecznych. W ramach zadania Biuro Promocji koordynowało warsztaty strategiczne oraz gromadziło 
zbiór danych do opracowania strategii. Na bieżąco współpracowało i nadal współpracuje w tym zakresie z firmą 
przygotowującą dokument. 
 
Biuro zajmowało się też koordynacją konsultacji społecznych w formie ankiety, dotyczących opracowania 
Diagnozy Strategicznej oraz Strategii. W konsultacjach udział wzięło 200 mieszkańców. Ankietę dla pracowników 
UMiG Lesko i jednostek organizacyjnych wypełniło ponad 50 osób. Natomiast w warsztatach strategicznych 
uczestniczyło ponad 90 osób z różnych środowisk – samorządowych, kultury, oświaty czy organizacji 
pozarządowych. 
 
Prace nad dokumentem Strategii zakończą się w połowie 2021 roku.  
- Przeprowadzenie świątecznej akcji pomocy charytatywnej dla potrzebujących rodzin z terenu Gminy Lesko. 
Wsparciem objęto rodzinę z Bezmiechowej Dolnej i Lesku. Otrzymały one m.in. odzież i buty oraz artykuły 
gospodarstwa domowego. 
- Przygotowanie nagrania filmu z życzeniami Burmistrza MiG z okazji Świąt Bożego Narodzenia. 
- W ramach Stowarzyszenia Przestrzenie Wyobraźni zostało założone 3 wnioski projektowe, na które 
stowarzyszenie otrzymało granty w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich : Europa Inwestująca w obszary wiejskie”. Dzięki pozyskanym funduszom udało się zrealizować 
następujące projekty: 
1) „Stworzenie miejsca integracji miejscowej społeczności poprzez budowę placu zabaw przy remizie 
w Bezmiechowej Dolnej”. Realizacja inicjatywy była odpowiedzią na głosy mieszkańców, którzy od lat 
sygnalizowali potrzebę usytuowania miejsca rekreacyjnego dla dzieci w centralnym punkcie miejscowości, tak, 
aby każdy miał do niego swobodny dostęp. Został on zbudowany przy istniejących elementach siłowi plenerowej, 
dzięki czemu osoby w każdym wieku będą mogły w sposób czynny spędzić tu swój czas wolny. Wartość 
inwestycji: 17 984,19 zł. 
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2) „Aleja gier podwórkowych” - na bulwarach koło 
Basenu Aquarius zostały zainstalowane gry 
podwórkowe, które stwarzają nowe możliwości 
spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzieży. 
Składają się m.in. z takich elementów jak: alfabet 
wąż, klasy, kalkulator, guziki. Przy grach stoi tablica 
z instrukcjami oraz informacją o możliwości 
pobrania aplikacji do gier zawierającą muzykę, 
stoper, losowanie twistera i kostki. Wartość 
inwestycji: 19 583,99 zł. 
 

 
 
 
 
 
3) „Salon gier podwórkowych” - podobne 
atrakcje powstały przy tzw. „czerwonej 
szkole” - byłym gimnazjum. Stare, 
nieużywane boisko zamieniło się w 
„Salon gier podwórkowych”. Można tam 
znaleźć m.in. warcaby, twister, labirynt, 
klasy, alfabet i drabinki. Znajduje się tu 
również rowerowy tor przeszkód, na 
którym można doskonalić umiejętności 
jazdy na rowerze i wykorzystać je przy 
egzaminie na kartę rowerową. 

 

 

 Przy placu również znajduje się tablica z instrukcją i informacją o aplikacji, wartość inwestycji: 19 373,99 zł. 
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II. BUDŻET GMINY 

1. WYKONANIE BUDŻETU 
 
Budżet Gminy Lesko na rok 2020 przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/147/19 w dniu 30 grudnia 2019r. 
Po dokonanych zmianach budżet Gminy Lesko przedstawiał się następująco: 

 plan dochodów - 62.165.706,33 zł 
 plan wydatków - 67.156.230,41 zł 
 planowane przychody - 7.268.119,00 zł 
 planowane rozchody   2.277.594,92 zł 

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020 r. wynosiło ogółem 62.755.610,93 zł co stanowi 100,95 % planu 
rocznego z tego: 
dochody bieżące wyniosły 52.678.959,78 zł w tym: 

 dochody z subwencji ogólnej w kwocie 16.978.774,00 zł 
 dochody z dotacji celowych na zadania zlecone bieżące w kwocie 16.078.101,51 zł 
 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wyniosły 

6.672.778,00 zł- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) 
wyniosły 215.099,23 zł 

 dochody z tytułu podatków i opłat wynosiły 6.727.177,32 zł 
dochody majątkowe wyniosły 10.076.651,15 zł  
 
Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r. wynosiło ogółem 63.433.832,67 zł co stanowi 94,46 % planu 
rocznego z tego: 

 wydatki bieżące stanowiły kwotę 48.369.989,43 zł w tym wydatki na obsługę długu wynosiły 152.908,80 
 wydatki majątkowe wynosiły 15.063.843,24  co stanowiło 23,75 % ogółu wydatków 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
W związku z sytuacją epidemiczną w roku 2020 wzrosły umorzenia łącznego zobowiązania pieniężnego, które 
w poszczególnych latach przedstawia się następująco: 
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Osoby fizyczne 915,00 zł 6.766,00 zł 

Osoby prawne 0,00 zł 17.439,00 zł 

 

2. WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH 
Poziom wydatków inwestycyjnych/majątkowych i ich udział w całkowitych wydatkach budżetowych gminy Lesko 
w poszczególnych latach systematycznie wzrasta co obrazuje poniższa tabela. 
 
Poziom wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach: 
Rok Wydatki ogółem Wydatki inwestycyjne Udział inwestycji 

w wydatkach budżetowych 

2017 r. 46.006.157,61 3.503.058,55 8% 

2018 r. 45.967.089,52 6.468.957,63 14% 

2019 r. 53.435.708,64 9.677.621,57 18% 

2020 r. 63.433.832,67 12.751.477,84 20% 
 
Proporcje inwestycji do całkowitych wydatków budżetowych oraz struktura wydatków inwestycyjnych została 
przedstawiona poniżej w formie graficznej. 
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Istotne znaczenie w finansowaniu wydatków inwestycyjnych miały środki otrzymane w ramach Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych ( I transza w wysokości 2.145.409,00 zł oraz II w wysokości 1.500,000,00 zł). Środki 
I transzy zostały wydatkowane na budowę dróg gminnych, budowę trzech budynków z przeznaczeniem na lokale 
socjalne oraz budowę Żłobka w Lesku. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące wykonania budżetu Gminy Lesko za rok 2020 r. zostały przedstawione 
w Sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Lesko za 2020 r. oraz Informacji o stanie Mienia Gminy 
Lesko  – Zarządzenie nr 43/III/21 z dn. 24.03.2021 r.  
 
Powyższe Zarządzenie opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej UMIG Lesko. 
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III. ORGANIZACJA I STRUKTURA SYSTEMU EDUKACJI 
 

1. WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE 
 

W 2020 r. zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w gminie Lesko realizowały placówki prowadzone przez 
gminę oraz placówki, dla których organami prowadzącymi były  podmioty niebędące jednostkami samorządu 
terytorialnego: 

Lp. Placówka wychowania przedszkolnego Organ prowadzący 
1. Przedszkole Samorządowe im. Misia Uszatka  

w Lesku 
Gmina Lesko 

2. Przedszkole Samorządowe w Hoczwi 

3. Przedszkole Samorządowe w Średniej Wsi 

4. Publiczne Przedszkole „Wesoły Ludek” w Lesku Joanna Podstawska  

5. Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Ludek” w Lesku 

6. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Fotonik” w Lesku Grupa MIRO Robert Mirowski 

7. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Bezmiechowej 
Dolnej 

Fundacja Ekologiczna Wychowanie i Sztuka 
„Elementarz” w Katowicach 
 8. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Manastercu 

1.1. Organizacja pracy w placówkach wychowania przedszkolnego 
 
W przedszkolach  prowadzonych przez gminę w 2020r. organizację pracy przedstawia poniższe zastawienie: 

Wyszczególnienie  PS Lesko PS Hoczew PS Średnia Wieś 

stan na 
02.01.2020r. 

stan na 
31.12.2020r. 

stan na 
02.01.2020r. 

stan na 
31.12.2020r. 

stan na 
02.01.2020r. 

stan na 
31.12.2020r. 

Liczba dzieci ogółem 199 187 25 26 22 21 

3 - latki 42 34 7 6 2 5 

 4-latki 51 49 10 5 7 2 

5-latki 48 52 4 11 7 8 

6-latki + dzieci starsze 58 52 4 4 6 5 

Liczba oddziałów 8 8 1 1 1 1 

Liczba realizowanych godzin opiekuńczych, 
wychowawczych - tygodniowo 

360 360 20 20 47 47 

Liczba innych godzin dydaktycznych - 
tygodniowo 

10 10 29 29 0 0 

Liczba godzin rozwijających 
zainteresowania - tygodniowo 

5 5 2 1 0 0 

 
Dane zawarte w powyższej tabeli obejmują 2 lata szkolne. Stan na 02.01.2020r. - odnosi się do roku szkolnego 
2019/2020, stan na 31.12.2020r. - dotyczy roku szkolnego 2020/2021. Zauważyć należy, że w przedszkolach 
jednooddziałowych  w Hoczwi i Średniej Wsi grupy były zróżnicowane wiekowo. Były w nich  dzieci  3-letnie, 4-
letnie, 5-letnie oraz 6-letnie, realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.  
Spośród placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inne podmioty tylko organ prowadzący 
Niepubliczne i Publiczne Przedszkole „Wesoły Ludek” w Lesku przekazał informacje dotyczące pracy placówek 
w 2020r. Stopień organizacji tych placówek przedstawia tabela. 
 

Wyszczególnienie  Stan 
02.01.2020r. 

Stan na  
31.12.2020r. 

Liczba dzieci ogółem 81 80 

3-latki 39 38 

 4-latki 20 20 
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5-latki 10 10 

6-latki 12 12 

Liczba oddziałów 5 5 

Liczba realizowanych godzin opiekuńczych, wychowawczych - tygodniowo 45 45 

Liczba innych godzin dydaktycznych - tygodniowo 3 3 

Liczba godzin rozwijających zainteresowania - tygodniowo 1 1 

1.2. Nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi   
 
Realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego zapewniała doświadczona i wykwalifikowana kadra 

pedagogiczna oraz pracownicy administracji i obsługi. Poniższe tabele prezentują dane dotyczące poziomu 
awansu zawodowego i stażu pracy nauczycieli oraz wykaz i wymiar zatrudnienia pracowników obsługi 
w przedszkolach prowadzonych przez gminę według stanu na dzień 02.01.2020r. - rok szkolny 2019/2020 i na 
dzień 31.12.2020r. - rok szkolny 2020/2021.  

Specyfikacja PS Lesko PS Hoczew PS Średnia Wieś 
Stan na 
02.01.2020 

Stan na  
31.12.2020 

Stan na 
02.01.2020 

Stan na  
31.12.2020 

Stan na 
02.01.2020 

Stan na  
31.12.2020 

Liczba etatów nauczycieli bez stopnia awansu 
zawodowego 

0 0 0,09 0,09 0,32 0,18 

Liczba etatów nauczycieli stażystów  0 1 0 0 0 0,09 
Liczba etatów nauczycieli kontraktowych 5 3 0 0 0 0 
Liczba etatów nauczycieli  mianowanych 3 4 2  2  2 2 
Liczba etatów nauczycieli dyplomowanych 13 13 0,08 0,08 0,14 0,18 
Liczba nauczycieli o stażu do 3 lat  
(etaty) 

2 2 0,09 0,09 0,32 0,27 

Liczba nauczycieli o stażu 4 – 10 lat  (etaty) 1 1 0,04 0,04 0 0 
Liczba nauczycieli o stażu 11-20 lat (etaty)  7 7 1,04 1,04 0,05 0 
Liczba nauczycieli o stażu 21-30 lat (etaty) 5 5 0 0 1,09 1,14 
Liczba nauczycieli o stażu powyżej 30 lat (etaty) 6 6 1 1 1 1,05 
Liczba nauczycieli którzy przeszli na emeryturę w 
2020r. 

0 0 0 0 0 0 

Liczba nauczycieli nabywających prawa emerytalne w 
2021r.  

0 0 0 0 0 0 

Z powyższego zestawienia wynika, że kadra pedagogiczna w gminnych placówkach wychowania przedszkolnego 
jest stabilna i doświadczona. Zapewnia wysoką jakość świadczonych usług. Zdecydowaną większość stanowią 
nauczyciele o uznanym dorobku zawodowym - nauczyciele dyplomowani i mianowani o stażu pracy powyżej 10 
lat. 
Stan zatrudnienia pracowników administracji i obsługi w przedszkolach gminnych przedstawia poniższe 
zestawienie. 

Stanowisko Wymiar zatrudnienia (w etatach) 

PS Lesko PS Hoczew PS Średnia Wieś 
Stan na 

02.01.2020r. 
Stan 

31.12.2020r. 
Stan na 

02.01.2020r. 
Stan 

31.12.2020r. 
Stan na 

02.01.2020r. 
Stan 

31.12.2020r. 

Intendent  1 1 1 1 1 1 

Pomoc nauczyciela  9 8 - - - - 

Kucharka  1 1 1 1 1 1 

Pomoc Kuchenna  2 2 - - - - 

Konserwator  1 0,5 - - - - 

Razem: 14 12,5 2 2 2 2 

 
Stan zatrudnienia w Publicznym i Niepublicznym Przedszkolu „Wesoły Ludek” nauczycieli oraz pracowników 
obsługi prezentują 2 poniższe zestawienia. 

Specyfikacja Stan na 02.01.2020r. Stan na 31.12.2020r. 

Liczba etatów nauczycieli bez stopnia awansu zawodowego 3 3 

Liczba etatów nauczycieli stażystów  1 1 

Liczba etatów nauczycieli kontraktowych 2 2 

Liczba etatów nauczycieli  mianowanych 1 1 

Liczba etatów nauczycieli dyplomowanych 0 0 

Liczba nauczycieli o stażu do 3 lat ( etaty) 5 5 
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Liczba nauczycieli o stażu 4 – 10 lat  (etaty) 2 2 

Liczba nauczycieli o stażu 11 – 20 lat (etaty)  0 0 

Liczba nauczycieli o stażu 21 – 30 lat (etaty) 0 0 

Liczba nauczycieli o stażu powyżej 30 lat (etaty) 0 0 

Liczba nauczycieli którzy przeszli na emeryturę w 2020r. 0 0 

Liczba nauczycieli nabywających prawa emerytalne w 2021r.  0 0 

 
 

Stanowisko Wymiar zatrudnienia (w etatach) 

Stan na 02.01.2020r. Stan na 31.12.2020r. 

Woźna 1 1 

Pomoc nauczyciela 2 2 

konserwator 1 1 

1.3. Praca placówek wychowania przedszkolnego w okresie stanu epidemicznego  
 
W związku z wprowadzeniem w 2020r. na obszarze kraju stanu epidemicznego organizacja pracy placówek 
wychowania przedszkolnego została dostosowana do wymagań określonych przepisami prawa.  W ciągu roku 
sytuacja epidemiologiczna w placówkach prowadzonych prze gminę przedstawiała się następująco: 
 

Wyszczególnienie PS Lesko PS Hoczew PS Średnia 
Wieś 

Liczba zachorowań nauczycieli na COVID -19  7 0 0 
Liczba nauczycieli objętych kwarantanną 6 0 0 
Liczba pracowników AO, którzy zachorowali na COVID-19 5 0 0 
Liczba pracowników AO objętych kwarantanną 1 0 1 
Liczba dzieci, które zachorowały na COVID-19  1 0 0 
Liczba dzieci objętych kwarantanną 72 0 2 
Okresy zawieszenia zajęć w placówce z powodu COVID-19 16.03.2020r.   -

05.05.2020r.  
 i 21.10.2020r. - 

28.10.2020r.  

16.03.2020r.   -
05.05.2020r.  

 

16.03.2020r. - 
05.05.2020r. 

 
 Działalność przedszkoli prowadzonych przez  gminę Lesko w okresie stanu epidemicznego dyrektorzy przedszkoli 
przedstawili w następujący sposób: 

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE IM. MISIA USZATKA W LESKU 
W związku z sytuacją epidemiczną w kraju i zamknięciem od dnia 13 marca 2020r. przedszkoli, zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczegółowych rozwiązań 
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, od dnia 25 marca 2020r. nauka realizowana była na odległość 
w formie pracy zdalnej.  
Niektóre zadania z „Rocznego planu pracy dydaktyczno – wychowawczej na rok szkolny 2019/2020”, „Kalendarza 
imprez” oraz „Planu nadzoru pedagogicznego dyrektora” ze względu na zamknięcie przedszkola nie zostały 
zrealizowane. Nauczyciele pozostawali w domu i organizowali kształcenie na odległość. Dowodem prowadzenia 
pracy zdalnej były opracowywane i przedstawiane przez nauczycieli co tydzień sprawozdania. Żaden z nauczycieli 
nie pozostawał w gotowości do pracy. Nauczyciele systematycznie korzystali z zasobów Internetu w celu 
wzbogacania swojego warsztatu pracy oraz w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola 
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19. Internet stał się cennym źródłem 
informacji, które nauczyciele wykorzystywali podczas pracy z dziećmi. Stworzyli na komunikatorze Messenger, 
WhatsApp  grupy, gdzie  systematycznie prowadzili pracę zdalną ze swoimi grupami przedszkolnymi oraz 
kontaktowali się z dziećmi i rodzicami (nagrywanie i wysyłanie filmów edukacyjnych dla dzieci, propozycji 
opracowywanych przez siebie ciekawych scenariuszy zajęć, zabaw, przesyłanie filmów przez rodziców 
dotyczących pracy dzieci w domu, przekazywanie ważnych informacji). Na stronie  internetowej przedszkola 
stworzone zostały wszystkie grupy przedszkolne, gdzie systematycznie i na bieżąco umieszczane były dla każdej 
grupy ciekawe propozycje zabaw i ćwiczeń dla dzieci w domu.  
W ramach pracy zdalnej w roku szkolnym 2019/2020 organizowane  były  zajęcia rewalidacyjne dla 3 dzieci 4 i 6–
letnich posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydawane przez poradnie psychologiczno – 
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pedagogiczne  oraz zajęcia logopedyczne. Nauczyciele prowadzący  zajęcia przedstawiali sprawozdania z realizacji 
tych zajęć. Od 18 maja 2020r. za zgodą rodziców dzieci uczestniczyły w zajęciach rewalidacyjnych w przedszkolu 
z zachowaniem zasad sanitarnych. 
Od 6 maja 2020r. decyzją organu prowadzącego przedszkole wznowiło działalność. Dla dzieci zgłoszonych do 
placówki organizowano tylko działania opiekuńcze. Praca opiekuńcza w przedszkolu prowadzona była 
z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz 
Ministra Edukacji Narodowej dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w  szkole podstawowej i innych form 
wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. O tych wytycznych zostali 
poinformowani rodzice, którzy zgłosili dzieci do przedszkola. Rodzice zostali zobowiązani do wypełnienia 
wymaganej dokumentacji (ankieta dotycząca COVID – 19, oświadczenie o wyrażeniu zgody na pomiar 
temperatury u dziecka oraz codziennej informacji, czy dziecko w ciągu ostatnich kilkunastu godzinach pobytu 
w domu miało podwyższoną temperaturę).  Praca zdalna prowadzona była przez nauczycieli do dnia 28 czerwca 
2020r.  
W przedszkolu wszyscy pracownicy i rodzice zostali zapoznani z opracowanymi przez dyrektora w oparciu o ww. 
wytyczne „Procedurami zapewnienia bezpieczeństwa w Przedszkolu Samorządowym im. Misia Uszatka w Lesku 
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19”. 
W czasie zamknięcia pracownicy obsługi pracowali lub pozostawali w gotowości do pracy. Część osób w okresie 
od 16.03.2020r. do 05.05.2020r. w celu zapewnienia opieki własnym dzieciom do lat 8, przebywała na zasiłkach 
opiekuńczych.  
Od 1 września 2020r. przedszkole funkcjonowało w trybie stacjonarnym (z wyjątkiem zawieszenia zajęć 
i wprowadzenia nauki w trybie zdalnym w dniach od 21.10.2020r. do 28.10.2020r. decyzją Powiatowej Stacji 
Sanitarno – Epidemiologicznej w Ustrzykach Dolnych i po uzgodnieniu z organem prowadzącym w związku 
z potwierdzonymi pozytywnymi wynikami u pracowników.  
W okresie od 1 września 2020r. niektóre grupy przebywały na kwarantannie ze względu na potwierdzone 
pozytywne wyniki na SARS–CoV-2 u pracowników przedszkola i jednego dziecka w okresie: 
od 15.10.2020r. do 25.10.2020r. – grupa 5-latki  
16.10.2020r. – grupa 3-latki  
od 13.10.2020r. do 22.10.2020r. – grupa 5-latki  
od 14.10.2020r. do 22.10.2020r. – grupa 3-latki  
od 18.11.2020r. do 27.11.2020r. – grupa 5-latki 
19.10.2020r. – grupa 6-latki. 

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W HOCZWI 
W związku z epidemią, w okresie zamknięcia przedszkola, nauczyciele przygotowywali dla dzieci pakiety 
materiałów edukacyjnych oraz udostępniali podręczniki, które były wykorzystywane podczas zajęć stacjonarnych 
w placówce. Kontakt z podopiecznymi i ich rodzicami był utrzymywany poprzez takie aplikacje jak Messenger, 
pocztę elektroniczną i telefony komórkowe lub stacjonarne. Nauczyciele byli dostępni nie tylko w godzinach 
pracy przedszkola, ale również kontaktowali się w innym czasie – podczas tych rozmów wyjaśniali wątpliwości 
dotyczące przygotowywanych ćwiczeń, odpowiadali na pytania. Stanowili dla dzieci i ich rodziców wsparcie 
psychologiczne, udzielali niezbędnych informacji dotyczących działalności przedszkola w czasie pandemii.  
Pracownicy obsługi początkowo, w okresie zawieszenia działalności przedszkola, wykonywali prace porządkowe: 
sprzątanie i porządkowanie pomieszczań, mycie okien, malowanie niektórych sal, natomiast później pozostawali 
w stanie gotowości. Gdy przedszkola wznowiły swoją działalność prowadzoną stacjonarnie, wszyscy powrócili do 
swojej pracy. 

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ŚREDNIEJ WSI 
Ponieważ przedszkolaki nie potrafią jeszcze samodzielnie korzystać z technologii informacyjno-komunikacyjnej, 
nauczyciele kontaktowali się telefonicznie lub mailowo z ich rodzicami, przekazując informacje na temat 
wykonywania zadań w zeszytach ćwiczeń, dokładnie objaśniając, jak pracować z dziećmi. Nauczyciele wyszukiwali 
w Internecie ciekawe filmiki lub inne materiały mogące zainteresować dzieci i zachęcić do zdobywania wiedzy. 
Publiczne i Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Ludek” w Lesku – sytuacja epidemiczna w placówce w 2020r.: 

Wyszczególnienie 2020r. 

Liczba zachorowań nauczycieli na COVID-19  1 
Liczba nauczycieli objętych kwarantanną 0 
Liczba pracowników AO, którzy zachorowali na COVID-19 1 
Liczba pracowników AO objętych kwarantanną 1 
Liczba dzieci, które zachorowały na COVID-19  0 
Liczba dzieci objętych kwarantanną 13 
Okresy zawieszenia zajęć w placówce z powodu COVID-19 16.03.2020-5.05.2020 
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1.4. Organizacja wsparcia dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych  
 
Dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w placówkach wychowania 
przedszkolnego zostało zorganizowane wsparcie stosownie do zaleceń zawartych w orzeczeniach wydanych przez 
poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Realizowane były zajęcia rewalidacyjne odpowiednio do rodzaju 
niepełnosprawności.  Również udzielana była uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczna w formie zajęć 
korekcyjno-kompensacyjnych i zajęć logopedycznych. Stopień realizacji wsparcia dla dzieci w placówkach 
prowadzonych przez gminę ujęty został w tabeli. 

 
Specyfikacja Rok szkolny 2019/2020 Rok szkolny 2020/2021 

PS Lesko PS 
Hoczew 

PS Śr. 
Wieś 

PS  Lesko PS 
Hoczew 

PS Śr. 
Wieś 

Liczba dzieci z orzeczeniami o potrzebie 
kształcenia specjalnego 

3 0 2 4 0 2 

Liczba dzieci objętych zajęciami 
rewalidacyjnymi 

3 0 2 6 0 2 

Liczba godzin zajęć rewalidacyjnych 6 0 4 8 0 4 
Rodzaj niepełnosprawności i liczba dzieci wg rodzaju niepełnosprawności: 

Niepełnosprawność ruchowa, w tym 
afazja  

1 0 1 2 0 1 

Słabowidzenie  1 0 1 1 0 1 
Autyzm wczesnodziecięcy  1  - 1 0 - 
Liczba uczniów objętych pomocą psych. -
ped. z orzeczeniami  

3 0 2 4 0 2 

Liczba zajęć w ramach pomocy psych.-
ped. dla dzieci z orzecz. 

3 0 2 4 0 1 

Rodzaj i liczba prowadzonych zajęć  w ramach pomocy p-p dla dzieci z orzeczeniami: 
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i inne  3 0 2 4 0  
Liczba godzin  z nauczania 
indywidualnego 

0 0 4 2 0  

Rodzaj oraz liczba zajęć  z pomocy p-p prowadzonych  dla dzieci bez orzeczeń: 
Zajęcia logopedyczne  7 9 2 - 9 4 
Bieżąca praca nauczyciela z dziećmi  - - 2 - - - 
Liczba godzin  z nauczania 
indywidualnego 

- - 0 2 - 0 

1.5. Działania wspierające i motywacyjne  dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego 
prowadzonych przez gminę  
 
Pomimo ograniczeń wynikających ze stanu epidemicznego w 2020r. przedszkola realizowały projekty edukacyjne, 
organizowały lub uczestniczyły w różnych konkursach i innych wydarzeniach. 

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W LESKU 

Nazwa projektu, wydarzenia (najbardziej istotne) 
Liczba 
dzieci 

Osiągnięty rezultat 

Projekt edukacyjny „Zabawy badawcze  
w przedszkolu” 

189 
rozwój zainteresowań, pobudzanie inwencji 
twórczej dzieci 

Ogólnopolski programu edukacyjnego „Kubusiowi przyjaciele 
natury”  

189 
kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych i 
proekologicznych 

Międzynarodowy projekt edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała 
189 

kształtowanie  postaw patriotycznych, szacunku 
dla własnego państwa  

Ogólnopolski projekt edukacyjny „Mały Miś w świecie wielkiej 
literatury” 189 

rozwijanie zainteresowań czytelniczych 

Ogólnopolski projekt edukacyjny „Wyzwania Teodora” 
organizowany przez Publiczne Przedszkole im. Jana Pawła II w Woli 
Dębińskiej 

189 
rozwijanie zainteresowań 

Ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli „Skąd się biorą 
produkty ekologiczne” 189 

rozwijanie postaw proekologicznych 

Ogólnopolski projekt edukacyjny „Ekokulturalne przedszkole” 189 rozwijanie postaw proekologicznych 

 Impreza środowiskowa „Przedszkolaki dla Leska. 550 – lecie miasta”  
100 

kształtowanie poczucia  tożsamości narodowej i 
lokalnej 
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Konkurs plastyczny „Planeta Fantazja” zorganizowany przez 
Osiedlowy Dom Kultury „Gagatek” w Sanoku 12 

rozwijanie wrażliwości estetycznej i uzdolnień 
artystycznych 

Udział przedszkola w akcji „Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z 
UNICEF – Pomoc dla Jemenu” zorganizowanej przez UNICEF Polska 189 

zachęcanie dzieci do niesienia pomocy innym 

Udział przedszkola w ogólnopolskiej akcji „Brawa od dzieci 
189 

szacunek i wdzięczność dla osób dbających o 
zdrowie  

Ogólnopolska akcja „Góra Grosza” 189 zachęcanie dzieci do niesienia pomocy innym 

Ogólnopolska akcja „Razem na Święta” 189 budowanie wspólnot i więzi międzypokoleniowych 

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W HOCZWI 
Nazwa projektu, wydarzenia  Liczba 

uczniów 
Osiągnięty rezultat 

Dzień Babci i Dziadka 25 kształtowanie  więzi rodzinnych 
Mikołaj w przedszkolu 25 kultywowanie tradycji 
Wigilia przedszkolna 25 kultywowanie tradycji 
Szkolne obchody Święta Niepodległości: wspólne śpiewanie 
hymnu 

25 kształtowanie postaw patriotycznych 

„Mały Miś w świecie wielkiej literatury” 25 rozwijanie zainteresowań czytelniczych 
„Odżywiamy się zdrowo z małym Misiem” 25 rozwijanie zainteresowań dzieci 
Akcja charytatywna organizowana przez firmę Lipton 25 rozwijanie zainteresowań dzieci 
„Góra grosza” 25 zachęcanie do pomocy potrzebującym 
Zbiórka maskotek dla dzieci z porażeniem mózgowym” 25 niesienie pomocy innym 
Konkurs na najpiękniejszą ozdobę bożonarodzeniową”      25 rozwijanie zainteresowań dzieci 

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ŚREDNIEJ WSI 
Nazwa projektu, wydarzenia (najbardziej istotne) Liczba 

uczniów 
Osiągnięty rezultat 

Dzień Babci i Dziadka połączony z wystawieniem jasełek 22 rozwijanie umiejętności artystycznych  
Zabawa karnawałowa na sali gimnastycznej 22 integracja dzieci z uczniami klas I-III  

1.6. Finansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 
 
Źródłem  finansowania placówek wychowania przedszkolnego w 2020r. działających na terenie Gminy Lesko były: 
subwencja oświatowa na dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, które ukończyły 6 lat w tzw. „roku 
bazowym”, subwencja oświatowa na dzieci z niepełnosprawnościami, 
dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów 
objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, 
środki własne gminy,  
środki z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego przez inne jst. 
Strukturę dochodów i wydatków gminy w 2020r.  na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 
przedstawiają poniższe zestawienia. 
 

Specyfikacja dochodów 2019r. 2020r. 

Subwencja oświatowa – wychowanie przedszkolne (zł),  w tym: 

Subwencja na dzieci niepełnosprawne 

495 462,59 607 458,87 
128 212,58 175 185,95 

Dotacja z budżetu państwa na wychowania przedszkolne 346 541,00 372 991,00 
Dochody z tytułu odpłatności za usługi przedszkolne  51 221,97 32 693,00 
Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie 223 050,00 134 954,60 
Dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego 81 879,67 111 429,42 

Dochody ogółem:  1 198 155,23 1 259 526,29 
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Specyfikacja wydatków 2019r. 2020r. 

Wydatki gminy na wychowanie przedszkolne - ogółem 3 493 444,77 4 042 962,30 

Wydatki gminy na działalność PS Lesko, w tym na: 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

2 029 501,91 1 954 307,17 

1 641 559,55 1 642 232,70 

Wydatki gminy na działalność PS Hoczew, w tym na: 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

318 450,17 370 364,34 

262 683,66 308 983,69 

Wydatki gminy na działalność PS Średnia Wieś, w tym na: 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

365 783,39 445 329,42 

308 294,99 383 787,30 

Dotacja dla Oddziału Przedszkolnego przy SP  Bezmiechowa D. 184 559,51 193 161,06 

Dotacja dla Oddziału Przedszkolnego przy SP Manasterzec 166 528,33 185 866,05 

Dotacja dla Publicznego Przedszkola „Wesoły Ludek” w Lesku 338 560,86 677 837,52 

Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Wesoły Ludek w Lesku 70 421,33 72 191,96 

Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Fotonik” 0,00 68 431,95 

Wydatki z tytułu rozliczeń z jst za wychowanie przedszkolne 19 639,27 75 472,83 

 
Różnica pomiędzy wydatkami na realizację zadania gminy z zakresu wychowania przedszkolnego, a dochodami 
budżetu przeznaczonymi na realizację tych zadań wyniosła w 2020r.  2 783 436,01zł (w 2019r. -2 295 289,54 zł) 
i pokryta została ze środków budżetu gminy. 
Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lesko  
w stosunku do ogółu wydatków tych placówek stanowiły  84,30 %, w tym: 
- w PS Lesko – 84,03 %, 
- w PS Hoczew – 83,43 %, 
- w PS Średnia Wieś – 86,18 %. 
Wydatki poniesione w 2020r. na  1 dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach 
samorządowych w Gminie Lesko wyniosły 11 446,28 zł, w tym: 
- w PS Lesko – 10 022,08 zł, 
- w PS Hoczew – 14 621,57 zł, 
- w PS Średnia Wieś – 20 550,50 zł. 

1.7. Remonty i zakupy w gminnych przedszkolach 
 
W celu zapewnienia działalności placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę, w ramach 
środków zabezpieczonych w planach finansowych tych jednostek, dokonywane były bieżące naprawy i remonty, 
mające na celu utrzymanie obiektów w stanie zapewniającym bezpieczne i higieniczne warunki dla prawidłowej 
realizacji ich zadań statutowych, szczególnie w okresie stanu epidemicznego.  Poprzez dokonywane zakupy 
wzbogacano wyposażenie przedszkoli w urządzenia, sprzęt oraz pomoce dydaktyczne. 

Remonty, inwestycje, zakupy (kwota powyżej 1 000,00 zł) wykonane w 2020 r.:  
PS Lesko 

Nazwa zadania/nazwa zakupu Kwota (zł) Źródło finansowania (plan 
finansowy, darowizna, 
środki pozabudżetowe) 

Sterownik pieca gazowego 1 700,00  Plan finansowy przedszkola 

Wykonanie sieci internetowej 1 207,05 

Zakup programu komputerowego VULCAN 1 190,25 

Monitor interaktywny 6 100,00 

Zakup dyspensera 1 842,36 

Zakup komputera 3 048,78 

Naprawa pieca gazowego 1 663,09 

Zakup odzieży roboczej 1 937,80 

Badanie okresowe dźwigów towarowych 1 104,00 

Zakup zabawek 3 251,04 

Zakup pomocy dydaktycznych 2 492,50 

Zakup środków czystości 9 970,02 

Zakup materiałów biurowych i papierniczych 3 145,81 
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W przedszkolach w Hoczwi i Średniej Wsi dokonywano jedynie bieżących napraw i zakupów, których 
jednostkowe koszty nie przekraczały kwoty 1 000,00 zł. 

1.8.  Potrzeby inwestycyjne, remontowe i zakupowe placówek wychowania przedszkolnego  
 
Na kolejny okres działalności dyrektorzy przedszkoli określili niezbędne potrzeby w zakresie remontowo-
zakupowym: 

PS Lesko 

Nazwa zadania/ nazwa zakupu Prognozowana kwota (zł) 

Montaż klimatyzacji w 3 salach na poddaszu  20 000,00 

Zakup monitora interaktywnego   6 000,00 
 
PS Hoczew  

Nazwa zadania/ nazwa zakupu Prognozowana kwota (zł) 

Krzesła regulowane 5 000,00  

Stoły z regulacją 2 000,00 
 
PS Średnia Wieś 

Nazwa zadania/nazwa zakupu Prognozowana kwota (zł) 

Renowacja placu zabaw przy przedszkolu 20 000,00  
 

2. OBOWIĄZEK SZKOLNY – SZKOŁY PODSTAWOWE 
W 2020r. w Gminie Lesko funkcjonowało 5 szkół podstawowych, w których realizowany był obowiązek szkolny: 
publiczne szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym była Gmina Lesko: 

 Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pola w Lesku, 
 Szkoła Podstawowa w Średniej Wsi, wchodząca w skład Zespołu Szkół Samorządowych w Średniej Wsi, 
 Szkoła Podstawowa w Hoczwi, działająca w ramach Zespołu Szkół Samorządowych w Hoczwi, 

publiczne szkoły podstawowe prowadzone przez Fundację Ekologiczną Wychowanie i Sztuka „Elementarz” 
w Katowicach: 

 Szkoła Podstawowa Fundacji „Elementarz” im. Szybowników Polskich w Bezmiechowej Dolnej, 
 Szkoła Podstawowa Fundacji „Elementarz” w Manastercu. 

 
Uchwałą Rady Miejskiej w Lesku z dnia 30 września 2020r. szkoły podstawowe w Bezmiechowej i Manastercu od 
dnia 01 września 2021r. zostały przyjęte przez Gminę Lesko do powrotnego prowadzenia. 
W 2020r. organizacja pracy w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lesko przedstawiała się 
następująco: 

Wyszczególnienie  
SP Lesko SP Hoczew SP średnia Wieś 

stan na 
02.01.2020r. 

stan na 
31.12.2020r. 

stan na 
02.01.2020r. 

stan na 
31.12.2020r. 

stan na 
02.01.2020r. 

stan na 
31.12.2021r. 

Liczba uczniów w szkole ogółem 493 504 77 64 70 73 

Liczba oddziałów w szkole 25 25 7 7 8 8 

Średnia Liczba uczniów na oddział 19,72 20,16 11 9 9 9 

Kl. I – liczba uczniów 58 67 6 6 11 7 

KL. I – liczba oddziałów 3 3 1 1 1 1 

Kl. II – liczba uczniów 60 59 3 6 4 11 

KL. II – liczba oddziałów 3 3 1 1 1 1 

Kl. III – liczba uczniów 77 60 12 4 8 3 

KL. III – liczba oddziałów 4 3 1 1 1 1 

KL.IV – Liczba uczniów 21 77 - 12 5 10 
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Wyszczególnienie  
SP Lesko SP Hoczew SP średnia Wieś 

stan na 
02.01.2020r. 

stan na 
31.12.2020r. 

stan na 
02.01.2020r. 

stan na 
31.12.2020r. 

stan na 
02.01.2020r. 

stan na 
31.12.2021r. 

Kl. IV – liczba oddziałów 1 4 - 1 1 1 

KL. V – liczba uczniów 73 21 15 - 15 5 

Kl. V – liczba  oddziałów 4 1 1 - 1 1 

Kl. VI – liczba uczniów 77 72 16 15 14 15 

KL. VI – liczba oddziałów 4 4 1 1 1 1 

Kl. VII – liczba uczniów 72 77 8 14 7 15 

KL. VII – liczba oddziałów 3 4 1 1 1 1 

KL.VIII – Liczba uczniów 55 71 17 7 6 7 

Kl. VIII – liczba oddziałów 3 3 1 1 1 1 

 
W zestawieniu ujęto dane według stanu na początek i na  koniec roku 2020r, gdyż obejmuje on 8 miesięcy 
poprzedniego roku szkolnego i 4 miesiące obecnego. 
Do szkół podstawowych prowadzonych przez Fundację Ekologiczną Wychowanie i Sztuka „Elementarz” 
w Katowicach uczęszczało:  
według stanu  na dzień 02.01.2020r. (rok szkolny 2019/2020): 
SP Bezmiechowa – 63 uczniów, w tym 22 uczniów objętych „nauczaniem domowym”, 
SP Manasterzec - 75 uczniów, w tym 31 uczniów „nauczania domowego” 
według stanu na 31.12.2020r. (rok szkolny 2020/2021): 
SP Bezmiechowa – 67 uczniów, w tym 24 „nauczania domowego” 
SP Manasterzec – 75 uczniów, w tym 31 uczniów uczących się „nauczania domowego”. 
 

2.1. Zajęcia edukacyjne w szkołach  
 
Poniższa tabela prezentuje wykaz zajęć realizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę 
w 2020r., obejmującym rok szkolny 2019/2020 (stan na  02.01.2020r.)  i 2020/2021(stan na 31.12.2020r.).  

 
Liczba godzin zajęć edukacyjnych wynika ściśle z przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. W ciągu roku zmiany ilości godzin związane były 
głównie z nowymi orzeczeniami  o potrzebie kształcenia specjalnego lub opiniami poradni psychologiczno-
pedagogicznej. 

 2.3. Kształcenie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i pomoc psychologiczno -
pedagogiczna 
 
Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego, szkoły organizowały kształcenie zgodnie z przepisami rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej 

Rodzaj zajęć 

SP Lesko SP Hoczew SP średnia Wieś 

stan na 
02.01.2020r 

stan na 
31.12.2020r 

stan na 
02.01.2020r 

stan na 
31.12.2020r 

stan na 
02.01.2020r 

stan na 
31.12.2020r 

Liczba zajęć edukacyjnych ogółem 704,8 705,6 210,6 205,6 210,1 223,6 

Liczba zajęć świetlicowych 111 111 7 7 7 7 

Liczba godzin nauczyciela bibliotekarza 40 40 7 7 7 7 

Liczba godzin pedagoga  33 22 0 0 0 0 

Liczba godzin nauczyciela specjalisty 

(wspomagającego) 
105 120 0 0 0 14 

Liczba godzin zajęć rewalidacyjnych 30 30 4 4 8 6 

Liczba godzin z zakresu pomocy p-p 103,5 88 4 4 11 8 

Liczba godzin nauczania indywidualnego 0 0 0 0 5 6 

Liczba godzin zajęć sportowych 7 0 23 22 4 4 

Liczba godzin kółek zainteresowań 20 20 8 9 5 5 
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w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 
niedostoswanych społecznie  i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną 
organizowano na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji 
i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 
Poniższe zestawienie przedstawia zakres udzielanego wsparcia uczniom szkół podstawowych prowadzonych 
przez gminę Lesko. 
 

Specyfikacja  
SP Lesko SP Hoczew SP Śr. Wieś 

Stan na 
02.01.2020r. 

Stan na 
31.12.2020r. 

Stan na 
02.01.2020r. 

Stan na 
31.12.2020r. 

Stan na 
02.01.2020r. 

Stan na 
31.12.2020r. 

Liczba uczniów z orzeczeniami o potrzebie 
kszt. specjalnego ogółem 

15 20 2 2 4 3 

Liczba ucz. z niepełnosprawnością 
intelektualną w stop. lekkim, 
niedostosowanych społ., zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym 

2 2 0 0 3 3 

Liczba uczniów niewidomych, słabowidz., 
z niepełnospr. ruchową, w tym z afazją 

7 8 0 0 1 1 

Liczba uczniów niesłyszących, słabosłysz., 
z niepełnosprawn. intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym  

0 0 0 0 1 0 

Liczba uczniów z niepełnospr. 
sprzężonymi, z autyzmem, w tym 
z zespołem Aspergera 

7 9 0 0 2 2 

Liczba uczniów z orzeczeniami objętych 
zajęciami rewalidacyjnymi 

15 20 2 2 4 3 

Liczba godzin zajęć rewalidacyjnych 30 40 4 4 8 6 

Liczba uczniów z orzeczeniami objętych 
wsparciem nauczycieli specjalistów (n-l 
wspomagający) 

6 10 0 0 0 1 

Liczba uczniów z orzeczeniami objętych 
pomocą psychologiczno-pedagogiczną 

15 20 2 2 4 3 

Liczba uczniów z orzeczeniami 
realizujących zajęcia indywidualnie lub w 
grupie do 5 uczniów 

9 11 0 0 1 1 

Liczba godzin zajęć realizowanych przez 
uczniów indywidulanie lub w grupie do 5 
uczniów 

44,5 29 0 0 5 6 

Liczba uczniów posiadających opinie 
poradni p-p 

101 87 7 7 11 12 

Liczba uczniów objętych pomocą p-p na 
podstawie opinii, w tym: 
Liczba uczniów objętych 
zindywidualizowaną ścieżką kształcenia 

101 87 0 0 11 12 

1 1 0 0 0 0 

Formy pomocy psychologiczno-
pedagogicznej dla uczniów w szkole 

1. 1) Zajęcia specjalistyczne  
o chara. terapeutycznym: 
muzykoterapia, TUS, zajęcia 
logopedyczne, 
2) zajęcia rozwijające 
uzdolnienia, 
3) zajęcia dydaktyczno – 
wyrównawcze, 
4) porady i konsultacje dla 
rodziców oraz uczniów, 
5) dostosowanie wymagań 
eduk., metod i form pracy z 
uczniem 

1) zajęcia logopedyczne 
2) zajęcia dydaktyczno-
wychowawcze, 
3) konsultacje 
indywidualne, 

1) zajęcia korekcyjno-
kompensacyjne, 

2) zajęcia dydaktyczno-
wyrównawcze z języka 
polskiego 

 
W stosunku do stycznia 2020r. liczba uczniów niepełnosprawnych w szkołach prowadzonych przez gminę 
w miesiącu grudniu wzrosła o 4. W związku z tym zwiększyła się liczba godzin zajęć rewalidacyjnych oraz liczba 
godzin pracy nauczycieli wspomagających, którzy zatrudniani zostali do współorganizowania  kształcenia uczniów 
ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. Formy wsparcia dla 
uczniów niepełnosprawnych szkoły organizowały stosownie do zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie  

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=16-03-2021&qplikid=5617#P5617A3
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=16-03-2021&qplikid=5617#P5617A3
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kształcenia specjalnego. Ponadto stosownie do możliwości finansowych organizowana była w szkołach pomoc 
psychologiczno-pedagogiczna zarówno dla uczniów posiadających opinie poradni, jak i też nieposiadających 
takich opinii, a wymagających wsparcia. 

2.4. Nauczyciele i pracownicy szkół   
Poniższe tabele prezentują informację dotyczącą poziomu awansu zawodowego i stażu pracy nauczycieli oraz 
wykaz i wymiar zatrudnienia pracowników obsługi w szkołach prowadzonych przez gminę według stanu na dzień 
02.01.2020r. (rok szkolny 2019/2020) i na dzień 31.12.2020r. (rok szkolny 2020/2021):  
 
Kadra pedagogiczna z podziałem na stopnie awansu zawodowego, liczba etatów, staż pracy: 

Specyfikacja SP Lesko SP Hoczew SP Średnia Wieś 

Stan na 
02.01.2020 

Stan na  
31.12.2020 

Stan na 
02.01.2020 

Stan na  
31.12.2020 

Stan na 
02.01.2020 

Stan na  
31.12.2020 

Liczba etatów 
nauczycieli bez stopnia 
awansu zawodowego 

0 0 0,18 0,18 0,56 0 

Liczba etatów 
nauczycieli stażystów  

5 2,91 0 0 0 1 

Liczba etatów 
nauczycieli 
kontraktowych 

4,42 8 1,35 1,35 0,17 0,22 

Liczba etatów 
nauczycieli  
mianowanych 

6,66 7,72 5 5 0 0,17 

Liczba etatów 
nauczycieli 
dyplomowanych 

38,60 35,54 6,49 6,60 12,17 12,06 

Liczba nauczycieli o 
stażu do 3 lat  
(etaty) 

2 4,16 1,91 2,02 0,67 1 

Liczba nauczycieli o 
stażu 4 – 10 lat  (etaty) 

5 5,75 0,44 0,44 0,17 0,39 

Liczba nauczycieli o 
stażu 11 - 20 lat 
(etaty)  

18,14 16,66 2,67 2,67 1,22 0,33 

Liczba nauczycieli o 
stażu 21 - 30 lat 
(etaty) 

11,66 11,72 4 4 6,11 5,89 

Liczba nauczycieli o 
stażu powyżej 30 lat 
(etaty) 

17,88 15,88 4 4 4,72 5,83 

Liczba nauczycieli 
którzy przeszli na 
emeryturę w 2020r. 

0 2 0 0 1 1 

Liczba nauczycieli 
nabywających prawa 
emerytalne w 2021r.  

0 1 4 4 0 0 

Kadra pedagogiczna szkół podstawowych posiada wymagane kwalifikacje oraz znaczący dorobek w pracy 
dydaktycznej opiekuńczej i wychowawczej. Zdecydowaną większość stanowią nauczyciele posiadający stopień 
awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego oraz staż pracy powyżej 20 lat. 
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Pracownicy administracji i obsługi w szkołach podstawowych: 
 

Stanowisko 

Wymiar zatrudnienia (w etatach) 

SP Lesko SP Hoczew SP  Średnia Wieś 

Stan na 
02.01.2020r. 

Stan 
31.12.2020r. 

Stan na 
02.01.2020r. 

Stan 
31.12.2020r. 

Stan na 
02.01.2020r. 

Stan 
31.12.2020r. 

Sekretarz 1 1 0,75 0,75 0,75 0,75 

Woźny 4 4 1 1 1 1 

Kucharz 1 1 0 0 0 0 

Pomoc Kuchenna  2 2 0 0 0 0 

Sprzątaczka 8 7 1,5 1,5 2 2 

Konserwator  2 2 0,5 0,5 0,75 0,75 

Intendent 1 1 0 0 0 0 

Dozorca obiektu 1 1 0 0 0 0 

Pomoc nauczyciela 0 0 0 0 2,25 1,25 

Razem: 20 19 3,75 3,75 6,75 5,75 

 
W szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę zatrudnienie pracowników administracji i obsługi 
utrzymuje się na podobnym poziomie od kilku lat. Ewentualne zmiany są skutkiem obniżenia poziomu 
organizacyjnego szkół lub jak w przypadku stanowiska pomocy nauczyciela, gdzie zatrudnienie osób zależne jest 
od ilości uczniów niepełnosprawnych oraz od form udzielanej pomocy.  
Najwyższy poziom zatrudnienia jest w Szkole Podstawowej w Lesku, która to szkoła funkcjonuje w 3 obiektach, 
znajdujących się w 3 różnych lokalizacjach. W stopniu znacznym utrudnia to organizację pracy w tej placówce.  
 

 2.5. Organizacja pracy szkół w okresie stanu epidemicznego  
 
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 oraz kolejnymi jego zmianami od dnia 12.03.2020r. do 28.06.2020r. zostało zawieszone 
funkcjonowanie m.in. szkół podstawowych. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.  
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  określiło zasady realizacji zadań 
jednostek oświatowych w czasie ograniczenia ich funkcjonowania, w tym z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość lub innego sposobu ich realizacji.  Z kolei rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  
z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w roku szkolnym 2020/2021 ograniczyło 
w całości lub w części funkcjonowanie publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty. Od 1 września 
2020r. szkoły w gminie Lesko funkcjonowały w trybie nauczania stacjonarnego, z wyłączeniem okresów 
zawieszenia zajęć  z powodu sytuacji epidemiologicznej w tych jednostkach. W związku ze zmianami ww. 
rozporządzenia  klasy IV-VIII szkół podstawowych przeszły na naukę zdalną od dnia 24.10.2020r. do  31.12.2020r. 
Natomiast klasy I-III rozpoczęły naukę zdalną od 09.11.2020r. 
Sytuację epidemiczną w szkołach oraz organizację pracy w tym okresie zawarte są w tabeli oraz informacjach 
przedstawionych przez poszczególne szkoły. 
 

Wyszczególnienie SP Lesko SP Hoczew SP Średnia Wieś 

Liczba zachorowań nauczycieli na COVID -19  9 0 2 

Liczba nauczycieli objętych kwarantanną 13 5 3 

Liczba pracowników AO, którzy zachorowali na 
COVID-19 

0 1 0 

Liczba pracowników AO objętych kwarantanną 4 2 2 

Liczba uczniów, którzy zachorowały na COVID-
19  

1 0 0 

Liczba dzieci objętych kwarantanną 44 0 20 
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Okresy zawieszenia zajęć w placówce z powodu 
COVID-19 

13.03.2020r. - 
28.06. 2020r., 
19.10.2020r. – 
30.10.2020r. – cala 
szkoła, 
24.10.2020r. – 
31.12.2020r. – klasy 
IV–VIII, 
09.11.2020r. – 
31.12.2020r.  
klasy I-III 

13.03.2020r. - 
28.06. 2020r., 
24.10.2020r. – 
31.12.2020r. –  
kl. IV-VIII  
09.11.2020r.  – 
31.12.2020r. klasy I-
III 

13.03.2020r. - 
28.06. 2020r., 
24.10.2020r. – 
31.12.2020r. –  
kl. IV-VIII  
09.11.2020r.  – 
31.12.2020r. klasy I-
III 

 
SP Lesko 
Od 12 marca 2020r. funkcjonowanie szkoły podlegało czasowemu  ograniczeniu w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Okres zawieszenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i 
opiekuńczej trwał niepełne 2 tygodnie (od 12 do 24 marca br.) i już w tym okresie nauczyciele rozpoczęli 
przygotowania do prowadzenia nauczania na odległość.  20 marca br. Minister Edukacji Narodowej wydał 
rozporządzenia, które stworzyły szkołom i placówkom oświatowym ramy prawne do systemowej kontynuacji 
kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w inny sposób uzgodniony z organem 
prowadzącym. Od 25 marca br. główną formą realizacji zadań przez Szkołę było kształcenie na odległość. 
Ustalono, że zdalne nauczanie będzie prowadzone za pomocą programów: dziennik elektroniczny Librus, Skype, 
Messenger, platformę  e-podręczniki. Opracowano procedury oraz dostosowano plan lekcji.  
Zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 podjęto następujące działania: 

 powiadomiono rodziców, w jaki sposób będzie zorganizowana nauka w szkole, 
 koordynowano współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, 
 ustalono we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakresu treści nauczania do zrealizowania 

w poszczególnych oddziałach klas oraz na zajęciach realizowanych w formach pozaszkolnych, 
uwzględniając w szczególności: 

 równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, 
 zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, 
 możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia, 

ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć, 
 ustalono, we współpracy z nauczycielami, sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób 

weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców 
o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach, 

 wskazano, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym 
materiałów w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać, 

 zapewniono każdemu uczniowi lub rodzicom możliwości konsultacji z nauczycielem prowadzącym 
zajęcia oraz przekazania im informacji o formie i terminach tych konsultacji; 

 ustalono z nauczycielami potrzeby modyfikacji odpowiednio zestawu programów wychowania 
przedszkolnego i szkolnego zestawu programów nauczania. 

 
Podczas prowadzenia lekcji uczniowie i nauczyciele korzystali z materiałów edukacyjnych rekomendowanych 
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Nauczyciele wykorzystywali platformy edukacyjne e-podręczniki, 
wsipnet, scholaris, dyktanda.net, narzędzia Google, Skype, Testportal, wordwall.net, youtube. Najbardziej 
potrzebujący uczniowie otrzymali wsparcie w postaci 16 laptopów.  
Od 25 maja br. wznowiono zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dla najmłodszych uczniów klas I-III, a dla uczniów 
klasy VIII konsultacje przygotowujące do egzaminu. 
Uczniowie klas IV-VII od 1 czerwca 2020 r. mieli zapewnioną możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły 
ze wszystkich przedmiotów. 
Egzamin ósmoklasisty został zorganizowany i przeprowadzony w dniach od 16 do 18 czerwca 2020r.  
w warunkach rekomendowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia w sposób możliwie 
najbardziej bezpieczny. 
Od 14 października 2020 do 31 października 2020 r. szkoła przeszła na nauczanie zdalne ze względu na 
pojawiające się przypadki zakażenia koronawirusem. Decyzja o przejściu na nauczanie zdalne została podjęta po 
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otrzymaniu pozytywnej opinii od PSSE w Ustrzykach Dolnych i otrzymaniu zgody od Burmistrza Miasta i Gminy 
Lesko 
Okres do 8 listopada był okresem nauczania stacjonarnego. Od 8 listopada decyzją MEN szkoła przeszła w całości 
na nauczanie zdalne, które trwało do 18 stycznia 2021. 
Zgodnie z rozporządzeniem, szkoła zapewnia uczniom, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą 
realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, realizację zajęć z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły. Stacjonarnie realizowane są za zgodą rodziców zajęcia 
rewalidacyjne. 

SP HOCZEW 
Nauczanie zdalne prowadzone było w klasach I-VIII. 
Jako główne narzędzie do prowadzenia nauczania zdalnego wykorzystywana była platforma  G Suite (Classroom 
iMeet). Na platformie zostały zarejestrowane wszystkie klasy istniejące w placówce (I-VIII).  
Nauczanie zdalne w klasach I-VIII realizowane było zgodnie z aktualnym planem lekcji. Na stronie internetowej 
szkoły i w dzienniku elektronicznym został zamieszczony plan lekcji z zaznaczonymi zajęciami, które prowadzono 
w formie wideokonferencji (Meet). W takiej formie realizowano wszystkie zajęcia znajdujące się w planie lekcji. 
Do prowadzenia nauczania zdalnego wykorzystywano również dziennik elektroniczny Librus. 
Uczniowie zostali zabezpieczeni w sprzęt komputerowy potrzebny do prowadzenia nauczania zdalnego.  
Szkoła otrzymała „Szkolny Pakiet Multimedialny OSE”: 25 tabletów wraz z usługą mobilnego dostępu do 
Internetu (usługa LTE) + klawiatury bezprzewodowe (Bluetooh) z etui oraz rysiki. Wartość wspomnianego pakietu 
multimedialnego to 25 000 złotych. Sprzęt został zakupiony i przekazany przez Państwowy Instytut Badawczy 
NASK – operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. 
Wszyscy uczniowie klas I-III otrzymali do realizacji nauki zdalnej, na zasadzie użyczenia,  tablety z zainstalowaną 
aplikacją Classroom. Odpowiednie umowy użyczenia, dotyczące wymienionego sprzętu, zostały podpisane. 
Godziny biblioteczne były realizowane w formie stacjonarnej przez nauczycielkę, która zdalne nauczanie 
prowadziła ze szkoły (zdalne nauczanie w klasie I). 
W placówce  działała świetlica szkolna z uwagi na konieczność zapewnienia opieki tym uczniom, których rodzice 
są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.  
Zajęcia rewalidacyjne początkowo prowadzone były zdalnie, później natomiast odbywały się na terenie szkoły, 
w bezpośrednim kontakcie z uczniem. 
Sekretariat placówki działał bez zakłóceń przez cały 2020r. 
Pracownicy obsługi początkowo, w okresie zawieszenia działalności szkoły, wykonywali prace porządkowe: 
sprzątanie i porządkowanie pomieszczań, mycie okien, malowanie niektórych sal, natomiast później znajdowali 
się w stanie gotowości. Kiedy szkoła wznawiała swoją działalność prowadzoną stacjonarnie wszyscy wracali do 
swojej pracy.  
Rodzice pozytywnie oceniali pracę szkoły w tym okresie. Wszelkie problemy organizacyjne i techniczne, które 
pojawiały się w czasie prowadzenia nauczania zdalnego były rozwiązywane na bieżąco. Rodzice byli 
systematycznie informowani o wszelkich zmianach dotyczących organizacji nauki i innych kwestii związanych 
z działalnością szkoły. Spotkania z rodzicami (wywiadówki) były organizowane w różnych formach: spotkania 
zdalne, spotkania stacjonarne w ramach jednej klasy z zachowaniem obowiązujących procedur sanitarnych czy 
spotkania wszystkich rodziców w poszczególnych klasach  wykorzystaniem wideokonferencji.  
Na zakończenie roku szkolnego 2019/2020 (w czerwcu 2020 roku) została przeprowadzona ewaluacja zasad 
zdalnego nauczania – na podstawie przekazanych przez nauczycieli, uczniów i rodziców informacji, sugestii i ocen, 
wprowadzono pewne modyfikacje i zmiany w działającym systemie zdalnego nauczania i obowiązujących 
procedurach.  

SP ŚREDNIA WIEŚ 
Zawieszenie zajęć dydaktycznych i konieczność przejścia na pracę zdalną, zaskoczyła nauczycieli, którzy próbowali 
jak najlepiej odnaleźć się w nowej dla nich sytuacji, poszukiwali sposobów na skuteczne przekazywanie wiedzy na 
odległość. W początkowym okresie kontakty odbywały się głównie za pośrednictwem poczty mailowej, za 
pomocą której przesyłane były polecenia do wykonania, notatki oraz filmy dydaktyczne ułatwiające zrozumienie 
nowych treści, zadania były także zamieszczane na naszej szkolnej stronie internetowej. Nauczyciele korzystali 
z licznych portali edukacyjnych, wyszukując materiałów mogących uatrakcyjnić uczniom naukę przed monitorem 
komputera. Nauczyciele zaczęli także stopniowo korzystać z programów Skype i Messenger, by bezpośrednio 
kontaktować się z uczniami, jednak ograniczenia sprzętowe bardzo utrudniały prowadzenie w ten sposób zajęć. 
Gdy wkrótce po rozpoczęciu nowego roku szkolnego ponownie szkoły przeszły na zdalne nauczanie, nauczyciele 
naszej szkoły byli już merytorycznie i technicznie przygotowani do prowadzenia zajęć na odległość, 
dysponowaliśmy sprzętem, który można było wypożyczyć uczniom do domów.  
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Do pracy zdalnej wszyscy nauczyciele zaczęli wykorzystywać prostą w obsłudze i darmową aplikację Meet Google, 
która pozwala na normalne prowadzenie lekcji z całą klasą. Jednak po kilku miesiącach daje się już zauważyć 
ogromne zmęczenie taką formą pracy zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli. Nauczyciele zauważają 
niewspółmierność osiąganych efektów dydaktycznych w stosunku do ilości włożonej pracy. Można jednak 
zauważyć, że niektórzy uczniowie o wiele lepiej odnajdują się podczas pracy zdalnej niż wcześniej w klasie, są 
bardziej błyskotliwi, aktywni, chętniej włączają się do dyskusji i wykonywania zadań. Niestety są także sytuacje 
odwrotne, gdy bardzo dobrzy uczniowie podczas zdalnych lekcji zajmują się czymś innym, np. graniem na 
komputerze z kolegami lub przeglądaniem Internetu, co wpływa na pogorszenie się ich wyników w nauce. 
W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp 
do szybkiego Internetu”, działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do 
szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”  Gmina Lesko realizowała 2 projekty grantowe: 
„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, „Zdalna szkoła + 
w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”, na które otrzymała środki finansowe  w wysokości 60 000,00 zł i 55 
000,00 zł. Ze środków grantowych zostały zakupione laptopy – 66 sztuk, które przekazano do szkół, a szkoły 
użyczyły je najbardziej potrzebującym uczniom, z uwzględnieniem ich sytuacji rodzinnej. 

2.6. Wyniki  w nauce  
W szkołach prowadzonych przez Gminę Lesko uczniowie uzyskali rezultaty prezentowane w zestawieniu. Zwraca 
uwagę fakt, że w roku szkolnym 2019/2020, gdzie praca w szkołach odbywała się w znacznej części w formie 
nauki zdalnej, uczniowie osiągnęli lepsze wyniki w porównaniu do roku poprzedniego. 

Specyfikacja SP Lesko SP Hoczew SP Średnia Wieś 

Rok szkolny 2018/19 2019/20 2018/19 2019/20 2018/19 2019/20 

Liczba uczniów 558 493 90 76 90 70 

Średnia ocen uzyskana przez wszystkich 
uczniów  w roku szkolnym 

4,18 4,28 3,91 4,05 4,21 4,32 

Frekwencja  w roku szkolnym 88,23% 92% 89,2% 90,4% 90,5% 94% 

Uczniowie ze świadectwem z wyróżnieniem 127 103 38 34 25 20 

Liczba uczniów, którzy przystąpili do 
egzaminów poprawkowych 

2 0 0 0 0 0 

Liczba uczniów niepromowanych 5 0 0 0 0 0 

Liczba z zachowaniem wzorowym 146 144 44 38 26 21 

Liczba uczniów z zachowaniem nagannym 1 0 0 0 0 0 

SP LESKO 
Przyczyny niepowodzeń szkolnych: 
Głównie zaniedbania środowiskowe: sytuacja rodzinna, małe aspiracje uczniów wynikające z uwarunkowań 
domowych i środowiskowych) 
Przyczyny sukcesów: 
Umożliwienie uczniom udziału w zajęciach rozwijających zainteresowania, praca nauczycieli z uczniami 
uzdolnionymi i pracowitymi. 

SP HOCZEW: 
Przyczyny niepowodzeń:  
Niepowodzenia szkolne uwarunkowane są zaniedbaniami środowiskowymi: niektórzy uczniowie znajdują się pod 
opieką jednego z rodziców lub dziadków (problem eurosieroctwa), co przekłada się na brak skutecznego nadzoru 
rodzicielskiego i skutkuje gorszymi wynikami w nauce oraz pewnymi problemami wychowawczymi 
Przyczyny sukcesów: 
Skuteczna praca kadry pedagogicznej co potwierdzają wyniki osiągane przez uczniów na egzaminie ósmoklasisty; 
motywowanie uczniów do nauki, angażowania się w działalność społeczną i charytatywną, rozwijanie 
wolontariatu szkolnego; poszerzanie w miarę możliwości oferty zajęć pozalekcyjnych;  

SP ŚREDNIA WIEŚ 
Przyczyny sukcesów: 
Duże zaangażowanie nauczycieli w pracę z uczniami zdolnymi i uczniami wymagającymi pomocy, organizowanie 
pozalekcyjnych zajęć wyrównawczych oraz zajęć przygotowujących do różnych konkursów i egzaminów na koniec 
szkoły, motywowanie uczniów do nauki, docenianie nawet niewielkich sukcesów, angażowanie uczniów 
w przygotowanie imprez artystycznych oraz liczny udział w wycieczkach szkolnych, co poszerza horyzonty dzieci 
i młodzieży. 
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2.7. Wyniki sprawdzianu ósmoklasisty  
Wyniki tegorocznego egzaminu pokazują, że uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniem  
z języka polskiego, które sprawdzało umiejętność odbioru tekstu kultury i wykorzystania zawartych w nim 
informacji. Z matematyki uczniowie wykazali się umiejętnością odczytywania, interpretowania i przetwarzania 
danych przedstawionych w tekście i na diagramie oraz ich wykorzystania w sytuacji praktycznej. Ósmoklasiści 
rozwiązujący zadania z języka angielskiego najlepiej poradzili sobie z zadaniami otwartymi sprawdzającymi 
znajdowanie określonych informacji w tekście pisanym. 
Egzamin wskazał również umiejętności, które ósmoklasiści opanowali słabiej. Z języka polskiego trudność 
sprawiło uczniom między innymi zadanie z zakresu kształcenia językowego sprawdzające znajomość gramatyki 
języka polskiego. Z matematyki najtrudniejsze okazało się zadanie otwarte, w którym uczniowie na podstawie 
informacji zawartej w zadaniu musieli przedstawić uzasadnienie tezy dotyczącej podanego wielokąta. 
W przypadku języka angielskiego najtrudniejsze dla ósmoklasistów było zadanie otwarte sprawdzające znajomość 
funkcji językowych. W języku angielskim trudne było także zadanie otwarte sprawdzające znajomość środków 
językowych. 
 
Szczegółowe wyniki egzaminu ósmoklasisty szkół z gminy Lesko prezentuje poniższa tabela. 
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Województwo podkarpackie 18 640 61 - 48 - 18 454 53 - 

Powiat Leski 200 55 - 42 - 198 47 - 

Gmina Lesko 85 56  45 - 85 47 - 

SP Lesko 55 54 4 42 5 55 45 4 

SP Hoczew 17 57 5 51 6 17 50 5 

SP Średnia Wieś  6 65 7 47 6 6 58 6 

SP Bezmiechowa Dol. 4 64 - 48 - 4 46 - 

SP Manastrzec 3 73 - 61 - 3 54 - 

 
W gminie Lesko z języka polskiego: 
 - średni wynik uzyskały 3 szkoły podstawowe: SP Lesko, SP Hoczew i SP Bezmiechowa, 
- wysoki wynik uzyskały 2 szkoły podstawowe: SP Średnia Wieś i SP Manasterzec, 
z matematyki: 
- średni wynik uzyskały 4 szkoły: SP Lesko, SP Średnia Wieś, SP Hoczew, SP Bezmiechowa 
- wysoki wynik – 1 szkoła: SP Mansterzec, 
z języka angielskiego wszystkie szkoły uzyskały wynik średni. 
Dla szkół podstawowych w Bezmiechowej i w Manastercu Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie nie 
określiła  miary staninowej, ponieważ liczba piszących w tych szkołach nie przekroczyła 5 uczniów. 
Wszyscy zdający ze szkół podstawowych w gminie Lesko wybrali do egzaminu język angielski. 
 
Szkoły prowadzone przez gminę oceniły  wyniki egzaminów uzyskane przez ich uczniów: 

SP LESKO 
Z języka polskiego wyniki w szkole są minimalnie niższe niż w gminie i powiecie. Z matematyki takie same, jak 
w powiecie, ale nieco niższe niż w gminie. Bardzo dużym utrudnieniem była trwająca od roku pandemia 
i nauczanie zdalne (od marca z 1,5 miesięczną przerwą dla klas IV – VIII).  
Organizowanie zajęć przygotowujących do egzaminów oraz konsultacji dla ósmoklasistów  wpłynęło pozytywnie 
na osiągnięte przez nich wyniki. Dlatego też w dalszym ciągu organizowane są konsultacje dla chętnych uczniów 
klas VIII. 

SP HOCZEW  
Uczniowie dobrze napisali sprawdzian ósmoklasisty. Analizując tegoroczne wyniki należy wziąć pod uwagę, że 
młodzież przygotowywała się do egzaminu przy wykorzystaniu nieznanej im do tej pory formy, jaką była nauka 
zdalna oraz pisała test w warunkach reżimu sanitarnego, który na pewno na część z nich podziałał stresująco. 
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W czasie pracy zdalnej, uczniowie rozwiązywali z nauczycielem  dużą ilość zadań egzaminacyjnych, lecz 
problemem była samodzielna praca. Wnioski: 

 Należy motywować uczniów do samodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych, nie poddawania 
się przy trudniejszych problemach, analizowania gotowych rozwiązań zadań i zapamiętywania metod ich 
rozwiązań, zwracać uwagę na różnorodność zadań, w tym zwiększyć liczbę zadań na dowodzenie,  

 cały czas doskonalić sprawność rachunkową w zbiorze liczb rzeczywistych,  
 stwarzać uczniom możliwość systematycznego rozwiązywania zadań z przykładowych arkuszy 

egzaminacyjnych,  
 doskonalić rozwiązywanie zadań osadzonych w rzeczywistości, w geometrii płaskiej i przestrzennej, 
 zwracać uczniom uwagę na ważność wyniku z egzaminu ósmoklasisty i starać się doprowadzić do 

sytuacji, że będzie im zależeć na uzyskaniu dobrego rezultatu, 
 rozmawiać na temat egzaminu z rodzicami i zwracać im uwagę na fakt, że oni też mają duży wpływ na 

podejście dziecka do sprawy egzaminu, dobrze jest stworzyć w domu dziecku tzw. „atmosferę 
naukową”. 

SP ŚREDNIA WIEŚ 
Szkoła uzyskała wynik wysoki z języka polskiego oraz wyżej średni z matematyki i języka angielskiego. Wszystkie 
uzyskane wyniki były wyższe niż średnie wyniki gminy, powiatu, województwa i kraju, jedynie średni wynik 
województwa z matematyki był minimalnie wyższy od wyniku naszej szkoły. 

2.8. Działania wspierające i motywujące rozwój uczniów  
Działalność pozalekcyjna szkół w 2020r. ze względu na sytuację epidemiczną w kraju była ograniczona. Mimo to 
w placówkach były prowadzone działania wspierające rozwój uczniów:  

SP LESKO 

Nazwa projektu, wydarzenia (najbardziej istotne) 
Liczba 

uczniów 
Osiągnięty rezultat 

Kangur – konkurs matematyczny 47 1 wynik bardzo dobry, 5 wyróżnień 

Program edukacyjny „Moje Bieszczady” we współpracy z 

Bieszczadzkim Parkiem Narodowym (dla klas V-VI) 

 

28 

Poszerzenie i uzupełnienie wiedzy 

uczniów o ochronie przyrody oraz 

historii i kulturze regionu. 

Rejonowe Igrzyska Dzieci w koszykówce dziewcząt. 10 1 miejsce 

Rejonowe Igrzyska Dzieci w koszykówce chłopców. 12 4 miejsce 

Powiatowe Igrzyska Dzieci w biegach sztafetowych dziewcząt 10 

 
1 miejsce 

Powiatowe Igrzyska Dzieci w biegach sztafetowych  chłopców 10 

 
1 miejsce 

Rejonowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w koszykówce dziewcząt 10 2 miejsce 

Półfinał Województwa Igrzysk Młodzieży Szkolnej w koszykówce 

dziewcząt 
10 2 miejsce 

I powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej 

chłopców 

8 

 
1 miejsce 

Rejonowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej chłopców  12 

 
3 miejsce 

 

Rejonowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej chłopców 

- 
12 2 miejsce 

Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej chłopców 
12 2 miejsce 

Projekt edukacyjny „Zachowamy piękno i walory przyrodnicze 

Bieszczadów  - Bieszczadzki Park Narodowy (dla klas VII-VIII) 
18 

pogłębienie wiedzy uczniów  o zasobach 

przyrodniczych Bieszczadów 
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SP HOCZEW 
Nazwa projektu, wydarzenia (najbardziej istotne) Liczba 

uczniów 
Osiągnięty rezultat 

„Gminny konkurs na najpiękniejszą szopkę i kartkę 
bożonarodzeniową” 

12 
kultywowanie tradycji i zwyczajów 

Konkurs biblijny „Jezus gromadzi uczniów na świętej wieczerzy” 
WNK Przemyśl 

10 
rozwój zainteresowań uczniów 

Konkurs Podkarpackiego Kuratora Oświaty – 

 j. angielski 

4 

rozwijanie umiejętności językowych 

Konkurs CKJ The Point – j. angielski 10 rozwijanie umiejętności językowych 

Świąteczna zbiórka żywności dla potrzebujących z okazji Bożego 
Narodzenia 

25 
kształtowanie postaw prospołecznych 

Moje Bieszczady – program edukacyjny i konkurs 
Bieszczadzkiego Parku Narodowego 

12 
rozwijanie zainteresowań regionem 

partner w projekcie „EtnoBieszczady – międzypokoleniowe 
spotkania z tradycją”  35 

rozwijanie zainteresowań regionem 

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” 22 rozwijanie zainteresowań uczniów 

XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na 
wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”  

6 
rozwijanie zainteresowań uczniów 

Projekt Szkolne Kluby Sportowe 28 propagowanie aktywności fizycznej 

Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego „Lust auf Lesen”  4 rozwijanie umiejętności językowych 

Ogólnopolski program edukacyjny „Kubusiowi Przyjaciele 
Natury” 

16 
edukacja ekologiczna 

Projekt „Dzieciaki Mleczaki cz. I” – organizator Polska Izba Mleka 
16 

kształtowanie nawyków 
żywnościowych 

Europejski Tydzień Kodowania „CodeWeek2020”  12 rozwój zainteresowań informatycznych 

Kampania „Mała książka – wielki człowiek” 16 propagowanie czytelnictwa 

Program edukacyjny i konkurs „Finansoaktywni” – Ministerstwo 
Finansów 

6 
kształtowanie zainteresowań ekonomią 
i finansami 

Projekt prozdrowotny „Zdrowo jem, więcej wiem” – Fundacja 
Banku Ochrony Środowiska 

12 
propagowanie zdrowego trybu życia 

Program edukacyjny dotyczący profilaktyki czerniaka 23 profilaktyka zdrowotna 

 

SP ŚREDNIA WIEŚ 

Nazwa projektu, wydarzenia (najbardziej istotne) 
Liczba 
uczniów 

Osiągnięty rezultat 

Konkurs z chemii organizowany przez Podkarpackie 
Kuratorium Oświaty 

17 tytuł laureata konkursu 

Gminne, powiatowe i rejonowe igrzyska dzieci w tenisie 
stołowym 

4 
I miejsca chłopców na każdym etapie 
konkursu 

Ponadpowiatowy konkurs wiedzy o teatrze i przegląd teatralny 
„Kurtyna wyobraźni” 

5 II miejsce w kategorii klas VII-VIII 

Ponadpowiatowy konkurs ortograficzno-informatyczny 
„Wirtualne potyczki ortograficzne” 

3 I miejsce w kategorii klas IV-VI 

Międzynarodowy konkurs z języka angielskiego „The Big 
Challenge” 

12 VI miejsce w regionie 

Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny 
10 

wyróżnienie ucznia klasy VI i ucznia klasy 
VIII 

Ogólnopolski Konkurs Synapsik MEN dla klas pierwszych i 
drugich 

18 
tytuł zwycięzcy (wynik 100%) i 5 tytułów 
laureatów (wyniki powyżej 90%) 

Ponadto uczniowie ze szkół podstawowych uczestniczyli w 3 projektach realizowanych przez gminę  
dofinansowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów  
z zakresu: upowszechniania sportów zimowych, powszechnej nauki pływania oraz gimnastyki korekcyjno-
kompensacyjnej, a także w Programie Szkolny Klub Sportowy realizowanym w partnerstwie z Podkarpackim 
Szkolnym Związkiem Sportowym, finansowanym ze środków Ministerstwa Sportu. 
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 3. DOWÓZ UCZNIÓW 
Ustawowym obowiązkiem gminy jest zabezpieczenie dowozu dzieci do szkół, jeżeli droga dziecka z domu  do 
szkoły przekracza: 3 km –  w przypadku uczniów klas I – III szkoły podstawowej, i 4 km – w przypadku uczniów 
klas V – VI.  
Dowóz uczniów do szkół zorganizowany został na trasach: Glinne - Jankowce  - SP Lesko – PS Lesko, Postołów –  
SP Lesko – PS Lesko, Weremień - Łączki – Huzele -  SP Lesko – PS Lesko, Łukawica – SP Manasterzec,  Średnia 
Wieś – SP Hoczew, Dziurdziów – SP Hoczew. 
Ponadto gmina zapewniła bezpłatny transport dla uczniów niepełnosprawnych do szkoły podstawowej lub 
ponadpodstawowej lub też ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego. Uczniowie ci dowożeni byli transportem 
gminnym – samochodem dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych lub poprzez zwrot kosztów 
dowozu wykonywanym przez rodziców lub opiekunów na podstawie odpowiedniej umowy. Uczniowie 
niepełnosprawni  
byli dowożeni do szkół  i SOSW Lesko z terenu całej gminy.  
Organizację dowozu dzieci i uczniów do szkół i placówek przedstawia  zestawienie, uwzględniające 2 lata szkolne. 

 

  4. REMONTY,  INWESTYCJE I ZAKUPY 
W celu zapewnienia realizacji swoich zadań statutowych, w ramach środków ustalonych  
w planach finansowych, szkoły dokonywały niezbędnych zakupów pomocy dydaktycznych, sprzętu i urządzeń 
oraz realizowały remonty i naprawy, służące poprawie stanu technicznego bazy dydaktycznej. Dyrektorzy szkół 
przedstawili także główne potrzeby na najbliższy okres w tym zakresie. 

 
SP Lesko - remonty, inwestycje, zakupy (powyżej 1 000,00 zł) wykonane w 2020r. 

Nazwa zadania/ nazwa zakupu Kwota (zł) 

Źródło finansowania (plan 

finansowy, darowizna, 

środki pozabudżetowe) 

Zakup 2 projektorów multimedialnych, 1 monitora 

interaktywnego 

14 838,00 

 

Plan finansowy 
Odnowienie szatni szkolnej budynek ul Smolki 2 1 500,00 

Zakup ławek i krzeseł do 2 klas 10 576,00 

Remont pokoju nauczycielskiego, zakup mebli 9 000,00 

 
SP Lesko - potrzeby inwestycyjne, remontowe, zakupowe   

Nazwa zadania/ nazwa zakupu Prognozowana kwota (zł) 

Wymiana drzwi wejściowych na I piętrze budynek ul. Smolki 2 8 000,00  

Malowanie sal w szkole, położenie paneli (za 1 salę lekcyjną) 5 000,00  

Specyfikacja Rok szkolny 
2018/2019 

Rok szkolny 
2019/2020 

Kwota na dowóz uczniów ustalona  w wyniku przetargu 200 000,00 225 000,00 

Wydatki poniesione na dowóz uczniów w zakresie ustalonym w przetargu 204 843,40 178 227,50 

Liczba dowożonych uczniów do szkół i przedszkoli, w tym do: 
SP Lesko 
PS Lesko 
SP Średnia Wieś 
SP Hoczew 
SP Manasterzec 

195 186 

128 116 

19 11 

11 2 

34 28 

35 29 

Liczba dowożonych uczniów niepełnosprawnych transportem gminnym 5 7 

Liczba uczniów dowożonych przez rodziców na podstawie umowy 1 2 

Wydatki poniesione na dowóz uczniów niepełnosprawnych, tym: 
transportem gminnym 
transportem zapewnionym przez rodziców 

92 894,74 66 251,85 

85 396,74 58 749,85 

7 498,00 7 502,00 



 
124 

 
 

SP Hoczew - remonty, inwestycje, zakupy (powyżej 1 000,00) wykonane w 2020r. 
 

Nazwa zadania/ nazwa zakupu Kwota (zł) 
Źródło finansowania (plan 
finansowy, darowizna, środki 
pozabudżetowe) 

Malowanie dolnego i górnego korytarza, klatki schodowej, 
pracowni komputerowej, łazienek uczniowskich na parterze i 
pierwszym piętrze, szatni głównej sekretariatu oraz gabinetu 
dyrektora 

3 200,00 plan finansowy placówki 

Montaż paneli podłogowych i listew przypodłogowych w 
sekretariacie i gabinecie dyrektora 

2 100,00 

darowizna – firma „Darjan” 

 

Montaż paneli podłogowych i listew przypodłogowych w 
pracowni komputerowej 

1 600,00 plan finansowy szkoły 

Mobilna pracownia komputerowa 63 750,00 
Środki pozabudżetowe – 
Ministerstwo Cyfryzacji – OSE 

Szkolny Pakiet Multimedialny – 25 tabletów 24 261,75  
Środki pozabudżetowe – 
Ministerstwo Cyfryzacji – OSE 

Sprzęt z projektu „Działamy w sieci” : siedem  laptopów z 
oprogramowaniem i projektor multimedialny 

19 179,05  
Przekazane do użytkowania 
przez organ prowadzący 

SP Hoczew - potrzeby inwestycyjne , remontowe, zakupowe: 

Nazwa zadania/ nazwa zakupu 
Prognozowana kwota 

(zł) 

Modernizacja studni głębinowej w związku ze zbliżającym się upływem terminu 
ważności pozwolenia wodnoprawnego dotyczącego poboru wód podziemnych 
(obwiązujące pozwolenie wodnoprawne zostało wydane do 12 grudnia 2022 roku). 

 5 000,00 

Zakup krzeseł i stolików z regulacją wysokości do 2 klas   9 600,00 

 
    SP Średnia Wieś - remonty, inwestycje, zakupy (powyżej 1000,00) wykonane w 2020 r. 

Nazwa zadania/nazwa zakupu Kwota (zł) 
Źródło finansowania (plan 

finansowy, darowizna, 
środki pozabudżetowe) 

Cyklinowanie i lakierowanie parkietu na sali 
gimnastycznej. 

24 000,00 plan finansowy 

Zakup materiałów budowlanych i remont klas nr 10 i 
11. 

5 033,00 plan finansowy 

   SP Średnia Wieś - potrzeby inwestycyjne, remontowe, zakupowe: 

Nazwa zadania/nazwa zakupu 
Prognozowana 

kwota (zł) 

Remont klatki schodowej i dolnego korytarza. 20 000,00  

Remont i wyposażenie klasy nr 13. 8 000,00  

Malowanie dachu przedsionka i sali gimnastycznej. 12 000,00  

Wymiana ogrodzenia wokół terenu szkoły. 70 000,00  

 
5. FINANSOWANIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

 
W 2020r. Gmina Lesko na realizację zadań z zakresu szkół podstawowych otrzymała subwencję oświatową 
w wysokości 7 100 311,92 zł, w tym 939 806,23 zł na realizację zadań z zakresu wsparcia uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi. W stosunku do roku poprzedniego subwencja wzrosła o 866 750,92 zł, w tym na 
uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych o kwotę 240 784,21 zł.  
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Tabela poniżej prezentuje strukturę dochodów gminy związanych z prowadzeniem szkół podstawowych. 

Specyfikacja dochodów 2019r. 2020r. 

Subwencja oświatowa (zł),  w tym: 

Subwencja na uczniów niepełnosprawnych 

6 233 561,00 

699 022,02 

7 100 311,92 

939 806,23 

Rezerwa  MEN 04 części oświatowej subwencji ogólnej 10 009,00 56 118,00 

Dotacja celowa z budżetu państwa – wyposaż. w podręcz. i mat. 64 823,16 85 005,32 

Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie 152 403,00 83 418,00 

Razem 6 460 796,16 7 324 853,24 

 
W stosunku do roku 2019 w 2020 r. dochody wzrosły o kwotę 864 057,08 zł. 
Wydatki budżetu gminy na sfinansowanie działalności szkół podstawowych  wyniosły  w 2020r. 10 674 463,19 zł 
i wzrosły one w stosunku do poprzedniego roku o 1 237 319,95 zł. Zasadniczy wpływ na wzrost wydatków miało 
podniesienie minimalnej kwoty wynagrodzenia pracowników, wzrost wynagrodzeń nauczycieli oraz wzrost cen 
zakupu towarów i usług. 

 

Specyfikacja wydatków 2019r. 2020r. 

Wydatki gminy na działalność SP Lesko, w tym na: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

5 132 613,91 

4 422 149,52 

5 743 894,98 

4 998 157,32 

Wydatki gminy na działalność SP Hoczew, w tym na: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

1 158 111,81 

1 010 400,21 

1 261 674,38 

1 075 028,97 

Wydatki gminy na działalność SP Średnia Wieś, w tym na: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

1 298 101,07 

1 144 768,30 

1 560 889,58 

1 320 124,97 

Dotacja dla SP  Bezmiechowa Dolna  926 856,50 1 042 620,02 

Dotacja dla  SP Manasterzec 921 459,95 1 065 384,23 

Razem: 9 437 143,24 10 674 463,19 

 
Różnica pomiędzy wydatkami a dochodami na realizację zadań oświatowych przez szkoły podstawowe w 2020 r. 
wyniosła  3 349 609,95 zł. 
Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w stosunku do ogółu wydatków 
w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę przedstawiają się następująco: 

Specyfikacja 2020r. 

Wydatki na szkoły prowadzone przez gminę, w tym: 
na wynagrodzenia 

8 566 458,94 
7 393 311,26 

wydatki na wynagrodzenia  w wydatkach szkół ogółem w %, w tym: 86,31 

w Szkole Podstawowej w Lesku 87,02 

w Szkole Podstawowej w Hoczwi 85,21 

w Szkole Podstawowej w Średniej Wsi 84,58 

Wydatki na 1 ucznia w szkołach prowadzonych przez gminę: 

Specyfikacja 2020r. 

Kwota wydatków na 1 ucznia szkoły podstawowej 13 377,99 

Kwota wydatków na 1 ucznia SP Lesko 11 564,81 

Kwota wydatków na 1 ucznia SP Hoczew 17361,70 

Kwota wydatków na 1 ucznia SP Średnia Wieś 21 984,36 

 
Do wyliczenia kwoty wydatków na  1 ucznia w szkole prowadzonej przez gminę przyjęto średnią liczbę 

uczniów  w 2020r., która wyniosła odpowiednio: 

Szkoła Podstawowa w Lesku 496,67 

Szkoła Podstawowa w Hoczwi 72,67 

Szkoła Podstawowa w Średniej Wsi 71,00 

Razem: 640,34 
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IV. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI , PROFILAKTYKA 

UZALEŻNIEŃ 
 

1. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 
Współpraca Gminy Lesko z organizacjami pozarządowymi w 2020r. prowadzona była na podstawie przyjętego 
przez Radę Miejską w Lesku Rocznego programu współpracy Gminy Lesko z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r., którego głównym celem było 
umacnianie partnerstwa samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi poprzez rozwój zakresu i form ich 
współpracy. Współpraca odbywała się w formach finansowych i pozafinansowych. 
Współpraca o charakterze pozafinansowym realizowana była poprzez: 

 wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu 
zharmonizowania tych kierunków; 

 udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w opiniowaniu ofert w ramach otwartych konkursów 
ofert; 

 tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym; 
 udzielanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Lesko honorowego patronatu działaniom lub programom 

prowadzonym przez organizacje pozarządowe; 
 udzielanie rekomendacji organizacjom i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku 

publicznego, które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł; 
 nieodpłatne udostępnianie przez gminę posiadanych zasobów, takich jak: lokale  
 na spotkania, szkolenia, konferencje; 
 udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w opiniowaniu ofert w ramach otwartych konkursów 

ofert; 
 udzielanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Lesko honorowego patronatu działaniom lub programom 

prowadzonym przez organizacje pozarządowe; 
 udzielanie rekomendacji organizacjom i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku 

publicznego, które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł; 
 
Współpraca o charakterze finansowym odbywała się w formach 

 powierzenia wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji; 
 wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 

W 2020r. na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  ogłoszone zostały dwa 
konkursy, w wyniku których zlecono realizację zadań publicznych  gminy i udzielono dofinansowania w kwocie 
276 099,50 zł, w tym: 

 z zakresu pomocy społecznej: na realizację zadania „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania osoby potrzebującej, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają 
pomocy” -  222 099,50 zł. Wsparciem objęto 45 osób. 

 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na realizację zadań: 
 „Zabawa, uśmiech, sportowa przygoda – aktywność ruchowa dzieci i młodzieży w gminie Lesko”  

- 25 000,00 zł - Uczniowski Klub Sportowy Szkółka Piłkarska WILCZKI, 
 „W poszukiwaniu „Pływackich Mistrzów Polski w Gminie Lesko” z Klubem UKS Aquarius  Lesko” 

– 25 000,00 zł - Uczniowski Klub Sportowy Szkółka Pływacka AQUARIUS Lesko, 
 „Tygrysy ruszają na zawody” – 4 000,00 zł - Bieszczadzki Klub Sportowy LESTUR w Lesku. 

 
W  trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z budżetu gminy udzielono 
wsparcia następującym podmiotom: 

 Fundacji PROWING w Lesku – 1 500,00 zł na zadanie „Z nami coraz wyżej – wspieranie upowszechniania  
aktywnych form wypoczynku dzieci, młodzieży  i osób dorosłych”, 

 Stowarzyszeniu Przestrzenie Wyobraźni w Lesku – 4 000,00 zł na zadanie „Aktywne dzieciaki w Gminie 
Lesko”, 

 Stowarzyszeniu Rodziców Dzieci Specjalnej  Troski w Lesku – 7 000,00 zł na zadanie  „Przeciwdziałanie 
degradacji infrastruktury istniejących Warsztatów Terapii Zajęciowych w Huzelach poprzez 
przeprowadzenie niezbędnych remontów i zakup nowego sprzętu”, 

 Ochotniczej Straży Pożarnej w Średniej Wsi – 1 500,00 zł na zadanie „Doposażenie Ochotniczej Straży 
Pożarnej w miejscowości Średnia Wieś celem zwiększenia potencjału technicznego”, 
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 Ochotniczej Straży Pożarnej w Hoczwi – 1 500,00 zł na zadanie „Doposażenie Ochotniczej Straży 
Pożarnej w miejscowości Hoczew celem zwiększenia potencjału technicznego”. 

 
W 2020r. Gmina Lesko w trybie ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie podpisała 9 umów z sektorem 
pozarządowym na realizację zadań własnych gminy na łączną kwotę 291 599,50 zł. 
Na stronie internetowej Gminy Lesko zamieszczane były na bieżąco: 

 informacje o ogłaszanych konkursach ofert i konkursach projektów, 
 projekty uchwał Rady Miejskiej do konsultacji w dziedzinach statutowej działalności organizacji, 
 dokumenty i materiały przesyłane przez organizacje pozarządowe do publikacji. 

2. PROFILAKTYKA ALKOHOLOWA,   PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII 
 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na 
2020 r. został uchwalony przez Radę Miejską w Lesku w dniu 30 grudnia 2019r. 
Celem głównym Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 było ograniczenie szkód zdrowotnych i zaburzeń życia rodzinnego, 
wynikających z używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz zjawiska picia alkoholu, używania 
narkotyków i podejmowania innych zachowań ryzykownych przez dzieci  i młodzież i dorosłych. 
Cele szczegółowe programu były zgodne z kierunkami działań określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz ustawie 
o przeciwdziałaniu narkomanii, uwzględniały cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych, określone w Narodowym Programie Zdrowia i obejmowały: 

 przygotowywanie młodego pokolenia do zdrowego trzeźwego stylu życia oraz pozbawionego używania 
substancji psychoaktywnych, 

 zmniejszenie skali nadużywania alkoholu oraz substancji psychoaktywnych, ograniczenia ich 
negatywnych skutków, 

 przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz wczesną profilaktykę i edukację w zakresie uzależnień, 
 pomoc w rozwiązywaniu problemów alkoholowych osobom pijącym alkohol, czy zażywającym 

substancje psychoaktywne w sposób ryzykowny lub szkodliwy oraz członkom ich rodzin doznającym 
szkód z tego powodu, profilaktykę i edukację w środowisku lokalnym w zakresie zagrożeń 
uzależnieniami ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, 

 wspieranie przedsięwzięć dotyczących spędzania wolnego czasu i propagowania zdrowego trybu życia 
wolnego od nałogów u młodych i dorosłych mieszkańców Leska i gminy w celu ochrony przed 
marginalizacją  społeczną i wykluczeniem społecznym, 

 przeciwdziałanie przemocy domowej, 
 ograniczanie dostępności do alkoholu i substancji psychoaktywnych szczególnie osób młodych, 
 eliminowanie z rynku alkoholowego naruszeń prawa, które wynika z przepisów ustawy o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
 
W 2020r. w ramach programu realizowane były zadania określone przepisami prawa w zakresie: 

 zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 
i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków oraz ofiarom przemocy w rodzinie, 

 udzielania rodzinom, w których występują problemy uzależnień, pomocy psychologicznej i prawnej, 
a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, 

 prowadzenia  profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych, narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie 
pozalekcyjnych zajęć sportowych,  

 wspomagania działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii, 

 podejmowania interwencji w związku z naruszeniem przepisów  określonych ustawie o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

 
W związku z wprowadzeniem w 2020r. na obszarze kraju stanu epidemicznego zadania określone w gminnym 
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych były realizowane w ograniczonym zakresie 
z dostosowaniem do obowiązujących ograniczeń. 
Według stanu na dzień 31.12.2020 r. Gmina Lesko liczyła 11 158 mieszkańców, w tej liczbie 9 156 powyżej 18 
roku życia. Do szkół podstawowych na terenie gminy uczęszczało, według danych SIO na dzień 30.09.2019r. -  727 
uczniów, 53 uczniów objętych było tzw. „nauczaniem domowym”. 
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Rynek napojów alkoholowych na terenie Gminy Lesko na koniec 2020r. przedstawiał się następująco:  
1) liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 
(sklepy) wynosiła  – 28 (limit – 95),  w tym liczba punktów  sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości 
alkoholu powyżej 18 % - 26  (limit - 30), 
2) liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne) – 
18 (limit – 60), w tym liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18 % - 7 
(limit – 15),  
W 2020 r. wydano: 

 18 zezwoleń uprawniających do sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży, 

 16 zezwoleń na sprzedaż  napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży, 
 3 decyzje o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym: 2 z powodu likwidacji 

punktu sprzedaży, 1 z powodu zmiany rodzaju prowadzonej działalności.  
Na podstawie oświadczeń złożonych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych 
wartość sprzedanego w 2020r. na terenie gminy alkoholu wyniosła 18 892 574,87 zł, w tym: alkoholu do 4,5 % 
(oraz piwa ) – 5 871 705,06 zł, alkoholu od 4,5% do 18 %  (bez piwa) – 1 623 312,04 zł, alkoholu powyżej 18% - 
11 397 557,77 zł. 
W 2020 r. z tytułu rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych gmina uzyskała  
331 744,41 zł. Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
wykorzystano 195 403,59 zł, a gminnego programu przeciwdziałania narkomanii – 12 250,82 zł. 
 

3. MIEJSKO-GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 
W styczniu 2020 r. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lesko został powołany nowy skład MGKRPA w Lesku, 
zmieniła się Przewodnicząca oraz Sekretarz Komisji. W okresie sprawozdawczym  do MGKRPA wpłynęło 24 
wnioski o podjęcie działań wobec osób, co do których zachodziły przesłanki, że nadużywają alkoholu. Odbyło się 
15 posiedzeń Komisji, podczas których przeprowadzono 32 rozmowy z osobami uzależnionymi od alkoholu (na 43 
wystosowane wezwania) oraz 16 z członkami ich rodzin (na 19 wystosowanych zaproszeń).  
Podjęto czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku 
poddania się leczeniu w placówce leczenia uzależnienia w stosunku do 30 osób, z czego wobec 20 osób 
wystosowano wnioski do sądu rejonowego o zobowiązanie poddania się leczeni odwykowemu.. 
Przedstawiciel Komisji w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego uczestniczył w 14 grupach roboczych. Komisja 
podejmowała kontakt z 11 osobami, w tym: 1 ofiarą przemocy , 9 osobami podejrzanymi o stosowanie przemocy 
oraz 1 świadkiem tego typu wydarzeń. 
Komisja skierowała 20 osób na badanie biegłych sądowych, z czego 16 osób zostało przebadanych. Sąd Rejonowy 
w Lesku wystosował wnioski o pokrycie kosztów badania biegłych sądowych wobec 13 osób, w stosunku do 
których prowadzone były postępowania. 
Dwóch nowych członków Komisji wzięło udział w szkoleniu pn. Kontrola punktów sprzedaży alkoholu, ponadto 
w ramach profilaktyki przeszkolono sprzedawców alkoholu – szkolenie objęło 28 punktów sprzedaży 
zlokalizowanych na terenie Gminy Lesko. 
 
W ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu 
przeciwdziałania narkomanii sfinansowano m.in.: 

 działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 35 724,71 zł 
 wsparcie działań  grupy samopomocowej  AA – 6 700,00 zł, 
 pozalekcyjne zajęcia sportowe – 88 775,39 zł, 
 działania z zakresu edukacji publicznej, w tym  imprezy plenerowe, imprezy sportowe, konkursy 

plastyczne – 13 650,00 zł, 
 program profilaktyczny dla uczniów i dorosłych: „Otwarte sale”, „Aktywny Senior”, 9 398,44 zł, 
 szkolenie sprzedawców alkoholowych – 1 950,00 zł. 

Zakup urządzeń i sprzętu do zajęć profilaktyczno-sportowych przeznaczonych dla mieszkańców gminy – 38 
048,70,00 zł. 
Realizowane zadania służyły osiągnięciu zakładanych celów.  
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V. SPORT I REKREACJA 
 

Baza sportowa Gminy Lesko nie uległa zmianom w stosunku do roku poprzedniego i zapewniała realizację zadań 
gminy w zakresie sportu. Stan obiektów sportowych jest zadowalający z wyjątkiem Stadionu Miejskiego w Lesku, 
który wymaga gruntownej przebudowy. 
W związku z ograniczeniami wynikającymi ze stanu epidemicznego obiekty sportowe były udostępniane na 
zasadach określonych w  stosownych przepisach. 
W 2020r. w Gminie Lesko  działalność sportowo-szkoleniową prowadziły następujące kluby sportowe: 
LKS Sanovia Lesko - piłka nożna, szachy, 
LKS Lotniarz Bezmiechowa – piłka nożna, 
LUKS Pionier Średnia Wieś – piłka nożna, 
LUKS Bieszczady Jankowce – piłka nożna, 
UKS SAN Lesko – siatkówka, 
UKS  Aquarius Lesko – pływanie, 
Bieszczadzki Klub Sportowy Lestur – pływanie, 
UKS Szkółka Piłkarska „Wilczki”  Lesko – piłka nożna 
 
Na realizację zadań z zakresu sportu oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ww. podmioty otrzymały 
z budżetu gminy dotację w trybie ustawy o sporcie lub ustawy o działalności pożytku publicznego 
i   wolontariacie: 

Nazwa klubu Zakres zadania Kwota dofinansowania (zł) 

2019r. 2020r. 
LKS SANOVIA Lesko piłka nożna, szachy 54 000,00 65 000,00 
LKS LOTNIARZ Bezmiechowa piłka nożna 32 000,00 27 000,00 
LUKS PIONIER Średnia Wieś piłka nożna 22 500,00 26 000,00 
LUKS BIESZCZADY Jankowce piłka nożna 17 000,00 17 000,00 
UKS SAN Lesko piłka siatkowa 24 500,00 22 000,00 
UKS SP AQUARIUS Lesko pływanie 20 000,00 25 000,00 
UKS SP WILCZKI Lesko piłka nożna 26 000,00 25 000,00 
BKS LESTUR Lesko pływanie 9 000,00 4 000,00 
UKS BASZTA BIKESPORT sport rowerowy 0,00 4 000,00 
UKS KYOKUSHIN KARATE Lesko karate 0,00 2 000,00 
LESKIE TOWARZYSTWO TENISOWE tenis ziemny 5 000,00 0,00 

 
Pierwotnie przyznane kwoty dotacji dla ww. klubów w 2020r. były wyższe. W związku z ograniczeniem 
działalności  sportowej w tym roku ostateczne kwoty dofinansowania ustalone zostały w wysokości 
przedstawionej w powyższym zestawieniu. 
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w 2020r. z przyczyn epidemicznych została ograniczona. W ciągu 
roku organizowane lub współorganizowane przez gminę były m.in. następujące imprezy sportowe: 
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy  Lesko z okazji 550- lecia Miasta Leska. Wzięło w nim 
udział 7 drużyn reprezentujących powiaty leski i sanocki. Uczestniczyło w nim łącznie 260 zawodników. 
Turniej Piłki Nożnej Plażowej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z okazji 550-lecia Miasta Leska. 
Uczestniczyły 4 reprezentacja z powiatu leskiego i brzozowskiego, łącznie 50 zawodników. 
Turniej Piłki Siatkowej Plażowej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z okazji 550-lecia Miasta Leska. Wzięło 
udział 6 zespołów z powiatu leskiego – 60 osób. 
Biegi ekstremalne w ramach cyklu „Runmageddon” w kategoriach Runmageddon Hardcore (21km), 
Runmageddon Rekrut (6km), Runmageddon Ultra (42,195km). Wzięło w nim udział ok. 1 300 zawodników 
z Polski i z Europy. 
 
W celu wzbogacania oferty zajęć z zakresu sportu dla dzieci i młodzieży gmina aplikowała o środki zewnętrzne.  
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W 2020r.  gmina otrzymała dofinansowanie na realizację następujących projektów: 

Projekt Źródło finansowania Całkowita 
wartość 

projektu (zł) 

Kwota 
dofinansowania 

(zł) 

Liczba 
uczestników 

Zajęcia sportowe z 
elementami gimnastyki 
korekcyjno-kompensacyjnej 

Fundusz Zajęć Sportowych 
dla Uczniów – Ministerstwo 
Sportu 

26 501,50  12 294,00  114 

Program powszechnej nauki 
pływania  „Umiem pływać” 

Fundusz Zajęć Sportowych 
dla Uczniów – Ministerstwo 
Sportu 

62 200,00  26 100,00  152 

Upowszechnianie sportów 
zimowych  

Fundusz Zajęć Sportowych 
dla Uczniów – Ministerstwo 
Sportu 

23 240,00  11 350,00  106 

Szkolny Klub Sportowy Podkarpacki Wojewódzki 
Szkolny Związek Sportowy 
(Partner). Fundusz Rozwoju 
Kultury Fizycznej 

20 650,00   19 600,00 (kwota 
wg umowy 40,00 

zł za godz. x 7 
grup) 

123 

Lokalny Animator Sportu Instytut Sportu – Państwowy 
Instytut Badawczy 

23 400,00  10 800,00 Ogólny dostęp 

VI. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY LESKO 

1. LESKIE CENTRUM EDUKACJI I SPORTU 
Leskie Centrum Edukacji i Sportu w 2020r. wykonywało zdania z zakresu obsługi szkół  
i placówek oświatowych oraz inne zadania określone w statucie.  
Pracownicy LCEiS w 2020r. 

Lp. Stanowisko Liczba etatów 

1.  Dyrektor 1 

2.  Główny księgowy 1 

3.  Stanowisko ds. płac 1 

4.  Stanowisko ds. księgowych 2 

5.  Stanowisko ds. kadrowo-oświatowych 1 

6.  Stanowisko ds. BHP i sportu 1 

7.  Kierowca  4/8 

8.  Opiekun przewozu osób niepełnosprawnych 3/8 

 
Obsługą administracyjną, finansowo-księgową, kadrowo-płacową i organizacyjną objęto następujące jednostki: 
 

1. Szkołę Podstawową im. W. Pola w Lesku, 
2. Zespół Szkół Samorządowych w Hoczwi, 
3. Zespół Szkół Samorządowych w Średniej Wsi, 
4. Przedszkole Samorządowe im. Misia Uszatka w Lesku. 

 
Ponadto LCEiS wykonywało inne zadania określone w statucie jednostki, w tym m.in.: 

1) organizacja i zabezpieczenie dowozu uczniów do szkół i placówek, w tym uczniów niepełnosprawnych, 
2) prowadzenie postępowań o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego – 2 

wnioski, 
3) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród wyróżniającym się nauczycielom szkół 

i przedszkoli – 6 nagród Burmistrza Miasta i Gminy Lesko, 
4) prowadzenie spraw związanych z nadzorem organu prowadzącego nad jednostkami systemu oświaty, 
5) opracowywanie decyzji w sprawie zwrotu pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych 

pracowników – 4 wnioski (kwota zwrotu – 15 944,93 zł), 
6) wydawanie decyzji w sprawie przyznania stypendium socjalnego  - 94 uczniów (łączna kwota 

udzielonych stypendiów – 105 520,00 zł), zasiłku socjalnego dla uczniów – 4 uczniów (łączna kwota 
zasiłków – 2 400,00 zł), 
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7) opracowywanie i rozliczanie projektów z zakresu oświaty: „Zdalna szkoła”, „ Zdalna szkoła+”, sportu: 3 
projekty z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów – Ministerstwo Sportu,  

8) rozliczanie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, 
9) opracowanie wniosku i rozliczenie tzw. „dotacji podręcznikowej”, 
10) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji przekazywanych  z budżetu gminy 

dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych - SP Bezmiechowa, SP Manasterzec, Publiczne  
i Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Ludek” w Lesku, Niepubliczny  Punkt Przedszkolny „Fotonik” 
w Lesku, 

11) opracowywanie projektów uchwał i projektów zarządzeń w zakresie oświaty, sportu, współpracy 
z organizacjami pozarządowymi, profilaktyki, 

12) prowadzenie ewidencji publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz ewidencji 
żłobków, 

13) koordynacja realizacji gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii, 

14) współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym prowadzenie spraw związanych z udzielaniem 
i rozliczaniem dofinansowania przyznanego na realizację zadań publicznych gminy, 

15) współpraca ze stowarzyszeniami sportowymi, w tym pomoc w pozyskiwaniu środków ze źródeł 
zewnętrznych oraz prowadzenie spraw dotyczących udzielania i rozliczania dotacji im udzielonych 
z budżetu gminy, 

16) organizacja i współorganizacja wydarzeń sportowych – zawody, imprezy sportowe. 
W 2020r.  wszystkie zadania LCEiS realizowane były terminowo, przy zachowaniu przepisów wynikających 
z wprowadzonego stanu epidemicznego. 

2. POMOC SPOŁECZNA– MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesku jest jednostką organizacyjną Gminy Lesko utworzoną na 
mocy Zarządzenia Nr 3/90 Naczelnika Miasta i Gminy Lesko z dnia 27 kwietnia 1990 r. Działania Ośrodka 
prowadzone są w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz Statutu MGOPS w Lesku 
będącego załącznikiem do Uchwały Nr V/32/19 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 30 stycznia 2019 r. Głównym 
działaniem Ośrodka jest realizacja zadań własnych i zleconych określonych w ustawie o pomocy społecznej. 
Ponadto Ośrodek realizuje zadania z zakresu: dodatków mieszkaniowych i zryczałtowanych dodatków 
energetycznych, świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, świadczenia Dobry Start, ustawy o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów oraz zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej, jak również ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ośrodek prowadzi także działania 
wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, jak również zadania związane z wydawaniem Leskiej Karty Dużej 
Rodziny. Ośrodek zajmuje pomieszczenia na parterze oraz I piętrze w budynku Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy 
ulicy Parkowa 1 w Lesku. Wg stanu na koniec 2020 roku zadania realizowane przez Ośrodek wykonywało 14 
pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy oraz  4 osoby 
zatrudnione na umowę zlecenie. 
 
2.1. ŚWIADCZENIA REALIZOWANE PRZEZ MGOPS  
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom 
przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne 
uprawnienia, zasoby i możliwości. Celem pomocy społecznej jest wspomaganie osób i rodzin we wzmocnieniu lub 
odzyskaniu zdolności realizacji potrzeb życiowych i uczestnictwa w życiu społecznym. Przyznawanie świadczeń 
z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej. Podstawą do wydania decyzji administracyjnej 
jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego wraz ze zgromadzeniem niezbędnej dokumentacji określonej 
w art. 107 ust. 5b i 5d ustawy o pomocy społecznej. W 2020 roku ze względu na trwającą epidemię COVID-19 
pracownicy socjalni, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  nie przeprowadzali 
wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania klienta, za wyjątkiem sytuacji kryzysowych, tylko zastępczo, 
najczęściej przy wykorzystaniu telefonu i poczty elektronicznej przeprowadzili 860 wywiadów z których 
sporządzono stosowne protokoły, w tym wywiady/protokoły w oparciu o art. 103 ustawy o pomocy społecznej. 
W 2020 roku świadczeniami z pomocy społecznej, przyznanymi na podstawie decyzji administracyjnej objęto 314 
rodzin, liczących 639 osób, co stanowiło 5,73 % ogólnej liczby mieszkańców Miasta i Gminy Lesko (liczba 
mieszkańców na koniec 2020 roku wynosiła 11 152 osoby).  
 
Poniższa tabela przedstawia liczbę rodzin oraz liczbę osób w rodzinach, którym przyznano decyzją świadczenie 
finansowe w latach 2017-2020 
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Lata oceny 

Liczba osób w rodzinach i liczba rodzin, którym przyznano świadczenie 

Liczba osób w 
rodzinach 

Liczba rodzin 
W tym 

Na wsi W mieście 

2017 610 291 144 147 

2018 485 249 118 131 

2019 446 238 109 129 

2020 432 229 114 115 

 
Liczba rodzin oraz liczba osób w rodzinach, którym przyznano decyzją świadczenie niepieniężne w latach 2017-
2020 /dps 

Lata oceny 

Liczba osób w rodzinach i liczba rodzin, którym przyznano świadczenie 
niepieniężne 

Liczba osób w 
rodzinach 

Liczba rodzin 
W tym 

Na wsi W mieście 

2017 342 154 55 99 

2018 274 97 44 53 

2019 292 109 42 67 

2020 207 85 29 56 

Poniższa tabela przedstawia świadczenia pieniężne i niepieniężne realizowane w ramach ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej przyznane na podstawie decyzji administracyjnej w roku 2020 
Rodzaj świadczenia Liczba osób 

objętych wsparciem 

Kwota przeznaczona na 

wypłatę świadczeń 

Źródło finansowania 

Świadczenia pieniężne 

Zasiłek okresowy 137 352 398 budżet państwa 

Zasiłek stały 57 298 580 budżet państwa 

Zasiłek celowy i zasiłek celowy specjalny 128 82 944 budżet gminy 

Zasiłek celowy na zakup żywności 326 195 846 budżet państwa/ 

 budżet gminy 

Zdarzenie losowe 3 14 000 budżet gminy 

Klęska żywiołowa 2 7 200 budżet państwa 

 

Świadczenie niepieniężne 

Pobyt w DPS 22 622 455 budżet gminy 

Usługi opiekuńcze w miejscu 

zamieszkania 

45 222 100 budżet gminy 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi 

5 30 960 budżet państwa 

Dożywianie w placówkach oświatowych 59 11 869 budżet państwa/ 

budżet gminy 

 

Ośrodki wsparcia 

Schronisko dla osób bezdomnych 4 18 597 budżet gminy 

Uczestnictwo w Środowiskowym Domu 

Samopomocy  

41 ---------------- --------------- 
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Poniższa tabela przedstawia Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej realizowane w ramach ustawy z dnia 27 
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

 Poszczególne lata 

2017 2018 2019 2020 

Liczba wydanych decyzji 2 4 12 10 

 
2.2. DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE 
Naliczanie i wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy. Dodatek mieszkaniowy jest 
świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków 
mieszkaniowych. Przyznawany jest według ściśle określonych w ustawie kryteriów i ma charakter 
ogólnodostępny. Przysługuje najemcom, podnajemcom, osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do 
których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego oraz właścicielom lokali mieszkalnych. Do 
świadczenia uprawnione są również osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, ale oczekujące na 
przysługujący im lokal zamienny lub socjalny. 
Wypłata zryczałtowanego dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Gmina 
otrzymuje dotację celową na finansowanie wypłat zryczałtowanego dodatku energetycznego. Przy ustalaniu 
wysokości dotacji uwzględnia się koszty obsługi związane z wypłatą dodatków energetycznych w wysokości 2% 
łącznej kwoty dotacji. Zryczałtowany dodatek energetyczny ma na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu 
energii elektrycznej. Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw zryczałtowany dodatek 
energetyczny przysługuje tzw. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie, której przyznano dodatek 
mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej 
z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.  
 
Poniższa tabela przedstawia Świadczenia realizowane i wypłacone w ramach ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. 
o dodatkach mieszkaniowych oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. 
 

Rok Rodzaj świadczenia Liczba gospodarstw 

objętych 

wsparciem 

Kwota 

przeznaczona na 

wypłatę świadczeń 

Źródło 

finansowania 

2019 Dodatek mieszkaniowy 58 115 055,67 budżet gminy 

2020 Dodatek mieszkaniowy 64 113 623,76 budżet gminy 

2019 Dodatek energetyczny 50 6 899,40 budżet państwa 

2020 Dodatek energetyczny 41 6 071,84 budżet państwa 

 
2.3. ŚWIADCZENIA RODZINNE 
MGOPS w Lesku od 1 marca 2019 r. realizuje zadanie określane często, jako system świadczeń pieniężnych na 
rzecz rodziny. System ten obejmuje wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 
które stanowią zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Dodatkowo od 1 marca 2019 r. zajmuje się 
realizacją zasiłków dla opiekunów, które jest również zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. 
 
Poniższa tabela przedstawia świadczenia realizowane w ramach ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych. 
Rodzaj świadczenia Liczba osób objętych 

wypłatą świadczeń 

Kwota przeznaczona na 

wypłatę świadczeń 

Źródło 

finansowania 

Zasiłek rodzinny 595      663 959,66 budżet państwa 

Dodatki do zasiłku rodzinnego 510 387 277,04 budżet państwa 

Zasiłek pielęgnacyjny 337     725 363,48 budżet państwa 

Świadczenie pielęgnacyjne 91 1 754 490,00 budżet państwa 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 3        14 880,00 budżet państwa 

Jednorazowa zapomoga z tytułu 

urodzenia dziecka 

62        62 000,00 budżet państwa 

Świadczenie rodzicielskie 41      182 055,92 budżet państwa 
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Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, które wpłynęły w  2020 r. i zostały zwrócone do PUW 
w Rzeszowie wyniosły 25 051,45 zł.  
 
2.4. ZASIŁEK DLA OPIEKUNA 
Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobom, jeżeli decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego 
wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 r. Obecnie zasiłek dla opiekuna przysługuje tylko tym osobom, które 
ponownie złożą wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna w związku z uzyskaniem nowego orzeczenia 
o niepełnosprawności. Kwota zasiłku jest stała i wynosi 620 zł. W 2020 roku świadczenie w formie zasiłku dla 
opiekuna wypłacono 6 osobom i wydatkowano na ten cel kwotę 40 858,00 zł. 
   
2.5. ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO  
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobom 
uprawnionym wymienionym w ww. ustawie w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 
500 zł miesięcznie. Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia 
kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie 
nie przekraczał kwoty 800 zł. do 30 września 2020 r. i 900 zł. dla nowego okresu świadczeniowego tj. od 1 
października 2020 r. Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od 
rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała 
się bezskuteczna. 
 
Poniższa tabela przedstawia świadczenia realizowane w ramach ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów. 

Rok Rodzaj świadczenia Liczba osób 

pobierających 

świadczenie z 

funduszu 

alimentacyjnego 

Kwota 

przeznaczona na 

wypłatę 

świadczeń 

Źródło 

finansowania 

2019 Świadczenie                                                

z funduszu alimentacyjnego 

44 210 400,00 budżet państwa 

2020 Świadczenie                                                

z funduszu alimentacyjnego 

25 145 120,00 budżet państwa 

 
2.6. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE – PROGRAM 500+ 
 
Program 500+ od 1 marca 2019 r. na postawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 
w wychowywaniu dzieci MGOPS w Lesku realizuje zadanie z zakresu administracji rządowej, jakim jest 
świadczenie wychowawcze. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych 
z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie 
przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Świadczenie 
przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko 
w rodzinie. Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18-tego roku życia, 
bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. 
 
Poniższa tabela przedstawia świadczenia realizowane w ramach ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy 
państwa w wychowaniu dzieci. 
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Rok Rodzaj świadczenia Liczba rodzin objętych 

wsparciem/liczba 

dzieci 

Kwota 

przeznaczona na 

wypłatę 

świadczeń 

Źródło 

finansowania 

2019 Świadczenie wychowawcze                                           1103/1631 7 967 639,84 budżet państwa 

2020 Świadczenie wychowawcze                                           1 085/1 667 9 820 785,28 budżet państwa 

 
2.7. ŚWIADCZENIE „DOBRY START” – PROGRAM 300+ 
Program 300+ MGOPS w Lesku od 1 marca 2019 r. na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów  
z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” 
realizuje zadanie z zakresu administracji rządowej, jakim jest świadczenie „Dobry start”, czyli 300 złotych 
jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymują świadczenie 
bez względu na dochód.  
 
Poniższa tabela przedstawia Świadczenia realizowane w ramach Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 
2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. 

Rok Rodzaj świadczenia Liczba dzieci (i osób 

uczących się) na 

które wypłacono 

świadczenie 

Kwota 

przeznaczona na 

wypłatę 

świadczeń 

Źródło 

finansowania 

2019 Świadczenie „Dobry start”                                          1 152 345 600,00 budżet państwa 

2020 Świadczenie „Dobry start”                                          1 107 332 100,00 budżet państwa 

 
2.8. ŚWIADCZENIE „ZA ŻYCIEM”  
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” MOPS 
w Lesku realizuje zadanie związane z wypłatą jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego 
zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które 
powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Świadczenie przysługuje matce, ojcu lub 
opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód. W 2020 roku wypłacono 2 
świadczenia na łączną kwotę 8.000 zł. 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi  
W ramach realizacji Programu Współpracy Gminy Lesko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na rok 2020 przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Lesku z dnia 3 grudnia 2019 r. Miejsko - 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesku był, po stronie Gminy, koordynatorem  umowy na świadczenie 
usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej. W ramach umowy Polski Komitet Pomocy 
Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne w Krośnie Koło w Lesku zrealizował 10 235 godzin usług opiekuńczych 
dla 45 mieszkańców Gminy, dla których decyzję  o przyznaniu usług opiekuńczych wydał Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Lesku. Wydatkowana kwota to 222 099,50 zł. koszt godziny usługi to 21,70 zł.  
W ramach wyżej wymienionej współpracy pracownicy Ośrodka włączyli się aktywnie w realizację Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) 2014 - 2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu 
Pomocy Najbardziej Potrzebującym (zwanego FEAD), który polega na udzielaniu osobom najuboższym pomocy 
żywnościowej. Pomocą taką mogły być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, 
spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% 
kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej po otrzymaniu skierowania 
od pracownika socjalnego. Organizacją realizującą zadanie w Gminie Lesko jest również Polski Komitet Pomocy 
Społecznej Koło w Lesku, który w roku 2020 wydał produkty żywnościowe  w ilości 47 812 kg na wartość 
209 441,76 zł. Ośrodek pokrył koszty transportu w.w żywności z magazynu w Krośnie do Leska w kwocie 3 985,20 
zł. oraz wydał karty kwalifikujące do otrzymania żywności. Gmina udostępnia też nieodpłatnie miejsce służące do 
rozładunku i dystrybucji żywności.  
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Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi  
W celu zapewnienia naszym mieszkańcom dostępu do specjalistycznych usług opiekuńczych dostosowanych do 
szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności Ośrodek wnioskował do 
Wojewody Podkarpackiego o przyznanie środków na powyższy cel. Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych, 
kwalifikacje osób je świadczących, warunki i tryb pobierania opłat określa rozporządzenie Ministra Polityki 
Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, 
poz. 1598 z późn. zm.). Koszt jednej roboczogodziny ww. usług w 2020 roku wynosił 30,00 zł Specjalistyczne 
usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi są dostosowane do szczególnych potrzeb, wynikających 
z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Usługi te obejmują czynności polegające na uczeniu i rozwijaniu 
umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz pielęgnacji, jako wspierania procesu leczenia. 
Specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane były w ramach zadań zleconych i obejmowały usługi świadczone 
na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania. W  2020 roku usługi te były świadczone  dla 4 
dzieci i 1 osoby dorosłej.  
Dochód z tytułu odpłatności za w.w usługi uzyskano w kwocie 2 495,52 zł. 
Powyższe usługi były realizowane przez 6 specjalistów zatrudnionych na umowy zlecenie, koszt  
w okresie sprawozdawczym to kwota 30 960,00 zł. /1 032 godziny/. 

Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”  
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesku realizował  Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej 
„Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - edycja 2020, finansowany w ramach Solidarnościowego 
Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. W ramach Programu realizowane były usługi opiekuńcze 
w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej legitymującej się stopniem znacznym niepełnosprawności, która 
nie ukończyła 75 lat. 
W ramach Programu zrealizowano 1 365 godzin usług na kwotę 29 620,49 zł. Wartość otrzymanego 
dofinansowania to kwota: 14 810,24 zł. 

Program „Wspieraj seniora”  
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesku realizował Program Ministra Rodziny  
i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora” w ramach Programu każdy mieszkaniec naszej Gminy, który ukończył  70 
rok życia (również inne osoby przed ukończeniem 70 roku życia, w uzasadnionych przypadkach) i zdecydował się 
na pozostanie w domu, w związku z obowiązującym stanem epidemii, mógł zwrócić się z prośbą o usługę 
zrobienia zakupów lub załatwienia innej niezbędnej sprawy. Zapotrzebowanie takie zgłosiło 6 osób, koszty 
umowy zlecenia to kwota 1 875,98 zł. 

Piecza zastępcza i asystent rodziny 
W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-
wychowawczej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym albo regionalnej placówce opiekuńczo – 
terapeutycznej, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz 
pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki określone w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. 

 
Liczba osób i wydatki na pieczę zastępczą w latach 2017-2020 w Gminie Lesko 

 Poszczególne lata 

2017 2018 2019 2020 

Piecza zastępcza 

Liczba osób  9 11 12 11 

Kwota świadczeń w zł 33 277,17 50 356,16 67 444,02 75 623,49 

 
Asystent rodziny –instytucję asystenta rodziny powołano w 2012 r. ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy 
zastępczej. Wsparcie asystenta rodziny kierowane jest do rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo –wychowawczych. Zadaniem asystentów jest wspieranie rodzin niezaradnych życiowo, dotkniętych 
ubóstwem, bezrobociem, uzależnieniami, którym grozi m.in. odebranie dzieci przez Sąd. 
Wspieranie rodziny przeżywającej trudności to zespół działań mających na celu przywrócenie rodzinie 
samodzielności w oparciu o jej wewnętrzne i zewnętrzne zasoby. 
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Asystent rodziny pracuje z rodziną w oparciu o plan pracy z rodziną. Współpraca z rodziną jest długofalowa, 
zależna od potrzeb rodziny. W przypadku braku współpracy rodziny w realizacji planu pracy możliwe jest podjęcie 
decyzji o wcześniejszym zakończeniu pracy asystenta.  
Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta w 2020 roku - 9 
Liczba dzieci objętych wsparciem asystenta  w 2020 roku - 20 
Liczba osób (wszystkich członków rodziny) objętych wsparciem asystenta  w 2020 roku - 35 

Poradnictwo specjalistyczne 
Poradnictwo specjalistyczne prowadzone było w sposób mieszany: do końca września w sposób stacjonarny, 
następnie zdalnie poprzez kontakt telefoniczny z klientem. Wsparcie skierowane było do rodzin i osób 
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi oraz do 
młodzieży. Realizowane było przez psychologa. Obejmowało ono diagnozowanie problemów osób/rodzin, ich 
zasobów i barier oraz udzielanie specjalistycznego wsparcia. Z tej formy pomocy w minionym roku skorzystało 21 
rodzin (tj. 40 osób w  rodzinach).  

Karta Dużej Rodziny 
Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r o Karcie Dużej rodziny  przysługuje ona rodzinom z przynajmniej trójką 
dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą 
korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do 25 roku życia kontynuujące naukę. Osoby 
niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta oferuje system zniżek 
oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, 
rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. 
W MGOPS w Lesku w 2020 r. wydano 367 kart w formie tradycyjnej,  177 kart w formie elektronicznej. Przyjęto 
181 wniosków i wprowadzono do systemu SI KDR 931 osób. 

Leska Karta Dużej Rodziny 
W 2020 roku Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmował wnioski na Leską Kartę Dużej Rodziny.  
W 2020 r. 18 rodzin ubiegało się o kartę, na podstawie złożonych wniosków wydano 79 kart. 

Gminny Interdyscyplinarny Zespół ds. Przeciwdziałania Przem ocy w Rodzinie 
Zespół Interdyscyplinarny d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działa na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
Głównym celem ZI jest podnoszenie efektywności działań w zakresie rozwiązywania problemów społecznych 
poprzez: 
zwiększenie społecznego zaangażowania w przeciwdziałanie zjawiskom negatywnym, 
wspólną diagnozę i wspólne podejmowanie decyzji, 
zintegrowane wykorzystanie środków i możliwości, jakimi dysponują instytucje, 
poszerzenie kompetencji i doświadczeń profesjonalistów. 
Zespół Interdyscyplinarny realizuje swoje zadania, poprzez: 
diagnozowanie problemów przemocy w rodzinie na terenie gminy Lesko, 
podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu 
zjawisku, 
inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą, 
rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy  
w środowisku lokalnym, 
inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie, 
tworzenie grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie 
w indywidualnych sprawach. 
W roku 2020 realizowano 44 procedury  „Niebieskiej Karty” w tym wszczętych zostało 27, natomiast 17 to 
kontynuacja procedur z lat wcześniejszych. 
W 2020 r. przedstawiciele następujących instytucji wszczynali procedurę; 
Policja- 22 
Ośrodek Pomocy Społecznej- 5 
Oświata- 0 
Ochrona Zdrowia- 0 
Procedura „Niebieskiej Karty” może być wszczęta bez zgody osób zaangażowanych w sytuację przemocy, w tym 
bez zgody osoby pokrzywdzonej. Jej celem jest zatrzymanie przemocy w rodzinie  
i uruchomienie zmiany zachowań pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i przywrócenia godności osobom 
słabszym, narażonym na skrzywdzenie. Zespół Interdyscyplinarny na rzecz pomocy konkretnej rodzinie ma 
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możliwość tworzenia grup roboczych. W takiej sytuacji Niebieska Karta przekazywana jest grupie roboczej, która 
składa się z przedstawicieli służb i specjalistów współpracujących z rodziną. W jej skład zazwyczaj wchodzi 
pracownik socjalny, dzielnicowy, jeżeli w rodzinie są dzieci w wieku szkolnym - pedagog szkolny, jeśli dziecko jest 
w przedszkolu - wychowawca przedszkolny, a także psycholodzy bądź terapeuci pracujący z osobami doznającymi 
przemocy lub stosującymi przemoc, jeśli zachodzi potrzeba – pracownik ochrony zdrowia, kurator sądowy, 
asystent rodziny lub inny specjalista. Przedstawiciele grupy roboczej spotykają się zarówno z osobami 
doznającymi przemocy jak i stosującymi przemoc i we współpracy z rodziną pracują nad zaplanowaniem 
i realizacją stosownej pomocy oraz jej monitoringiem.  
Zespół Interdyscyplinarny ma prawo przetwarzać dane osobowe w tym dane wrażliwe dotyczące osób objętych 
procedurą „Niebieskiej Karty”, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.  
W związku z tym może m. in. składać zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 
przemocy w rodzinie, zawiadamiać Sąd Rodzinny i Nieletnich o nieprawidłowej sytuacji opiekuńczo - 
wychowawczej dziecka oraz pozyskiwać informacje o członkach rodziny od instytucji i organizacji 
zaangażowanych w pomoc rodzinie w związku z problemem przemocy. 
W 2020 roku:  
- grupy robocze miały 85 posiedzeń   
- liczba powołanych grup roboczych- 27  
- kontynuowano 17 procedur z poprzednich okresów,  
- zakończono 12 procedur Niebieskiej Karty, 
 
 Liczba wszystkich procedur Niebieska Karta A w latach 2017-2020 
 

 Poszczególne lata 

2017 2018 2019 2020 
 

Liczba Niebieskich Kart  44 38 49 44 

 

Program „Czyste powietrze”  
Od 27 października 2020 r. pracownicy MGOPS w Lesku zostali upoważnieni do realizacji zadania  
z zakresu prowadzenia postępowań oraz wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego 
dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego, które zamierzają złożyć wniosek 
o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym w ramach Części 2 Programu 
Priorytetowego „Czyste Powietrze”. 
Niniejsze zadanie realizowane jest na podstawie art. 411 ust. 10g, 10h, 10r ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – 
Prawo ochrony środowiska i polega na obliczeniu dochodu członków gospodarstwa domowego uzyskanego 
w roku poprzedzającym złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia. W 2020 r. wydano 6 takich zaświadczeń. 
 

Realizowane przez MGOPS Strategie i Programy 
 
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście i Gminie Lesko do 2022 r. 
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 
Dokument lokalny: Uchwała Nr XLVII/365/14 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie 
przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście i Gminie Lesko do 2022 r. 
Cele Strategii: w celu skutecznego rozwoju polityki społecznej w Gminie Lesko w dokumencie zostały określone 
cztery cele strategiczne, w ramach, których określono cele szczegółowe: 
Cel Strategiczny I – Budowanie skutecznego systemu pomocy rodzinie poprzez przeciwdziałanie ubóstwu, 
bezrobociu oraz wykluczeniu społecznemu; 
Cel strategiczny II – Integracja społeczna osób chorych, niepełnosprawnych i starszych;  
Obszar Strategiczny III – Wzmocnienie postaw i świadomości mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia; 
Cel strategiczny IV – Zintegrowana polityka społeczna;  
 
Realizacja działań określonych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście  
i Gminie Lesko do roku 2022 przez Miejsko – Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesku w 2020 roku 
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Nazwa działania Realizacja działania 

Cel Strategiczny I – budowanie skutecznego systemu pomocy rodzinie poprzez przeciwdziałanie ubóstwu, 

bezrobociu oraz wykluczeniu społecznemu; 

 

Skuteczny system opieki nad rodziną i 

dzieckiem 

- monitorowanie 70  rodzin z dziećmi; 

- pracownicy socjalni i asystent rodziny Ośrodka w ramach 

pracy socjalnej prowadzili działania edukacyjne służące 

wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji 

rodziców; 

- prowadzono poradnictwo psychologiczne dla rodziców 

przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji – opiekuńczo – 

wychowawczych  z którego skorzystało 6 osób ; 

- wydano 367 Ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny w formie 

tradycyjnej oraz/w tym 177 Kart w formie elektronicznej, 

ponadto wydano 79 Leskich Kart Dużej Rodziny, 

- objęto 70 rodzin z dziećmi świadczeniami z pomocy 

społecznej, w tym w formie finansowej, rzeczowej, usługowej; 

- zatrudniano 1 asystenta rodziny, który obejmował wsparciem 

9 rodzin naturalnych z 20 dzieci, rodziny te przeżywały 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej; 

- współfinansowano pobyt 11 dzieci w pieczy zastępczej; 

- zorganizowano  22 spotkania /w tym część w systemie 

zdalnym/ rodzin z asystentem, pedagogiem szkolnym i 

kuratorem sądowym, 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - spotkania  raz na kwartał Gminnego Interdyscyplinarnego 

Zespołu mające na celu analizę  przypadków występowania 

przemocy w Rodzinie i analizę działań prowadzonych przez 

grupę roboczą pracującą z rodziną w której została wszczęta 

procedura Niebieskie Karty, 

- bezpośrednia praca  Grup Roboczych z rodzinami objętymi 

procedurą Niebieskie Karty,  

- prowadzenie i aktualizowanie zakładki na stronie Miejsko – 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej poświęconej 

zagadnieniu zjawiska przemocy domowej, 

Integracja zawodowa osób bezrobotnych, 

łagodzenie skutków bezrobocia 

- udzielanie wsparcia finansowego 302 członkom rodzin które 

jako powód ubiegania się o pomoc podały bezrobocie; 

-  monitorowanie sytuacji tych rodzin; 

Przeciwdziałanie bezdomności - monitoring miejsc pobytu osób bezrobotnych; 

- wymiana informacji nt. osób bezdomnych z Powiatową 

Komendą Policji; 

- opłacanie pobytu 4 osób bezdomnych w schroniskach dla 

bezdomnych spełniających odpowiednie standardy; 

Cel strategiczny II – Integracja społeczna osób chorych, niepełnosprawnych i starszych; 

 

Integracja społeczna i zawodowa osób 

niepełnosprawnych 

- przyznanie zasiłków stałych dla 51 osób posiadających 

orzeczenie o stopniu  niepełnosprawnych oraz dla 6 osób, 

którym przyznano świadczenie ze względu na osiągnięty wiek 

emerytalny i brak podstaw do wypłaty emerytury, w tym 

opłacenie składki zdrowotnej dla 47 osób; 

- wskazanie, a następnie dostarczenie paczek żywnościowych 

przygotowanych przez dzieci ze Szkoły Podstawowej w Lesku 

dla osób starszych i samotnych z terenu Gminy Lesko; 

- wydanie 66 decyzji (kierujących i o odpłatności za pobyt  
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Nazwa działania Realizacja działania 

Cel Strategiczny I – budowanie skutecznego systemu pomocy rodzinie poprzez przeciwdziałanie ubóstwu, 

bezrobociu oraz wykluczeniu społecznemu; 

 

w placówce) do Środowiskowego Domu Samopomocy w Lesku;  

 

Integracja społeczna i zabezpieczenie 

socjalne dla osób starszych 

- realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla 1 osoby  

z zaburzeniami psychicznymi; 

- realizacja usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby 

starszej, niepełnosprawnej lub chorej – 10 235 godzin dla 45 

mieszkańców; 

- przyznanie zasiłku celowego na zakup posiłku dla 10 osób 

starszych oraz niepełnosprawnych; 

 

Obszar Strategiczny III – Wzmocnienie postaw i świadomości mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia; 

 

Poprawa zdrowia mieszkańców - realizacja usług opiekuńczych 

Rozwiązywanie problemu alkoholizmu i 

narkomanii 

- skierowanie 17 wniosków do Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych celem podjęcia działań względem 

osób nadużywających alkoholu; 

- udzielanie wsparcia w formie talonów i innej pomocy 

rzeczowej dla 25 rodzin w których występuje problem 

uzależnienia; 

- odebranie dziecka z rodziny z powodu uzależnienia od 

alkoholu rodziców; 

- prowadzenie 21 procedur Niebieskie Karty w rodzinach gdzie 

występuje problem alkoholowy – działania obejmowały 

przygotowanie i realizację planu pomocy dla rodziny; 

Zwiększenie dostępności placówek i 

instytucji wsparcia zdrowia psychicznego 

- wydanie 66 decyzji  do Środowiskowego Domu Samopomocy; 

- objęcie wsparciem psychologicznym 21 rodzin z terenu Gminy 

Lesko; 

Cel strategiczny IV – Zintegrowana polityka społeczna; 

 

Prowadzenie monitoringu problemów 

społecznych 

Prowadzenie analiz dotyczących 

efektywności udzielanej pomocy 

Realizacja Programu Współpracy z 

organizacjami pozarządowymi 

Prowadzenie szkoleń, warsztatów i innych 

form doszkalania 

Podejmowanie działań mających na celu 

pobudzanie aktywności społecznej 

mieszkańców 

 

- monitoring 229 rodzin i osób samotnie gospodarujących 

objętych działaniami MGOPS; 

- współpraca MGOPS z instytucjami z terenu Gminy, które 

działają na płaszczyźnie polityki społecznej; 

- współpraca z organizacją pozarządowymi w tym PKPS  

w Krośnie, Caritas w Myczkowcach, Towarzystwo Pomocy im. 

Brata Alberta w Sanoku oraz Przemyślu; 

- objęcie szkoleniami /7 szkoleń z różnych obszarów/ 

pracowników MGOPS; 

- prowadzenie sprawozdawczości z szeroko pojętego obszaru 

pomocy społecznej /209 sprawozdań w tym 75 związanych  

z COVID/; 

 

  

 
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  na lata 2018-
2022. 
Podstawa prawna: art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
Dokument lokalny: Uchwała Nr LV/355/18 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 – 
2022.  
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Cele programu: cel ogólny programu który brzmi – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zwiększenie 
skuteczności pomocy dla rodzin w których ten problem występuje jest realizowany poprzez następujące cele 
szczegółowe:  
I cel szczegółowy – Podnoszenie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie; 
II cel szczegółowy – Zwiększenie dostępności i efektywności działań profilaktycznych dotyczących 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 
III cel szczegółowy – Zwiększenie kompetencji zawodowych pracowników służb, instytucji  
i organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie; 
IV cel szczegółowy – Zapewnienie kompleksowej pomocy rodzinom w których występuje przemoc  
z uwzględnieniem potrzeb wszystkich członków rodzin; 
V cel szczegółowy – Zintegrowanie środowisk i działań na rzecz ograniczania zjawiska przemocy  
w rodzinie; 
 
Realizacja działań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  
i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  na lata 2016 - 2022 przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Lesku w 2020 r.: 
 

Nazwa działania Realizacja działania 

Podnoszenie świadomości społecznej na 

temat zjawiska przemocy w rodzinie; 

- zamieszczenie w lokalnej gazecie Echo Bieszczadów materiałów 

informacyjnych dotyczących możliwości wsparcia rodzin 

zagrożonych oraz doznających przemocy domowej; 

- prowadzenie i aktualizowanie zakładki na stronie internetowej 

MGOPS w Lesku poświęconej zagadnieniu przemocy domowej 

oraz zawierającej informacje z zakresu przeciwdziałania  temu 

zjawisku; 

- rozpowszechnianie ulotek, broszur i informatorów wśród 

instytucji podejmujących działania z zakresu przeciwdziałania 

przemocy oraz osób uwikłanych w przemoc rodzinną; 

Zwiększenie dostępności i efektywności 

działań profilaktycznych dotyczących 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

 

- objęcie monitoringiem przez pracowników socjalnych 44 rodzin 

objętych procedurą Niebieskie Karty, 

Zwiększenie kompetencji zawodowych 

pracowników służb, instytucji i 

organizacji zajmujących się 

przeciwdziałaniem przemocy                              

w rodzinie; 

 

- brak szkoleń z tego zakresu w 2020 r. 

Zapewnienie kompleksowej pomocy 

rodzinom w których występuje przemoc 

z uwzględnieniem potrzeb wszystkich 

członków rodzin; 

 

- objęcie wsparciem psychologa 16 ofiar przemocy oraz 

świadków /dzieci/ z rodzin w których występuje przemoc lub 

zagrożonych przemocą; 

- udzielono wsparcia finansowego 7 rodzinom uwikłanym 

w przemoc ; 

- 44 sprawców przemocy uzyskało informację z adresami 

instytucji prowadzącymi działania korekcyjno – edukacyjne, 



 
142 

 
 

Nazwa działania Realizacja działania 

Zintegrowanie środowisk i działań na 

rzecz ograniczania zjawiska przemocy w 

rodzinie; 

 

- odbyło się 4 posiedzenia Gminnego Interdyscyplinarnego 

Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej; 

- odbyło się 85 posiedzeń Grup Roboczych; 

- skierowano 7 zawiadomień do Prokuratury o powzięciu 

podejrzenia o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa 

z użyciem przemocy w rodzinie; 

- w przypadku 10 rodzin poinformowano Policję o uzasadnionym 

podejrzeniu popełnienia przestępstwa z użyciem przemocy  

w rodzinie; 

- skierowano 6 wniosków do Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych o podjęcie działam względem osoby uzależnionej; 

- przekazanie 4 wniosków do Wydziału Spraw Rodzinnych  

i Nieletnich Sądu Rejonowego w Lesku, celem wglądu w sytuację 

nieletniego w rodzinie; 

 
 
Wieloletni program osłonowy w zakresie udzielania pomocy dzieciom i uczniom  w formie posiłku na wniosek 
dyrektora przedszkola lub szkoły na terenie Miasta i Gminy Lesko na lata 2019-2023. 
Podstawa prawna: Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia 
wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Program jest programem 
wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym, określonych 
w art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej  oraz organów prowadzących 
publiczne szkoły podstawowe w zakresie realizacji zadań, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. 
Dokument lokalny: Uchwała Nr V/34/19 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia 
wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019 – 2023 „Ciepły Posiłek w szkole”.  
Cel programu: Ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub 
znajdujących się w innej trudnej sytuacji.  
Sposób realizacji Programu przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesku: w 2020 roku z pomocy 
w formie gorącego posiłku przyznanego w ramach ww. Programu skorzystały 8 osób. Na realizację zadania 
wydatkowano kwotę w wysokości 773,00 zł. Poza w.w Programem „Posiłek w szkole i w domu” przyznano 
wsparcie dla 49 dzieci wydając łącznie 2 353 posiłki w szkołach. Koszt dożywania wyniósł 7 448 zł. 
 

Podsumowanie 
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesku  na realizację powierzonych mu zadań w 2020 roku 
wydatkował 17 501 659,54 zł  w tym środki z budżetu państwa w kwocie 15 752 785,65 zł. oraz środki własne 
gminy w wysokości 1 748 873,89 zł. 
Ośrodek udziela nie tylko wsparcia w formie wypłaty świadczeń pieniężnych, ale podejmował również szereg 
innych działań zmierzających do włączenia społecznego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
Analiza dokumentów programowych wymienionych powyżej stanowi podstawę do diagnozy sytuacji Miasta 
i Gminy Lesko w aspekcie polityki społecznej oraz pozwala określić oczekiwania i potrzeby mieszkańców, a tym 
samym zadania samorządu terytorialnego w obszarze problemów społecznych.  
Analiza wydatków oraz liczba składanych wniosków na pomoc pozwala na wysunięcie następujących wniosków: 

 zauważalny jest spadek liczby osób korzystających z pomocy, przy zachowaniu liczby rodzin ubiegających 
się o pomoc, co wskazuje na ubożenie gospodarstw jednoosobowych, 

 zachodzące zmiany demograficzne powodują wzrost liczby osób wymagających umieszczenia w domu 
pomocy społecznej, w zakładach opiekuńczo – leczniczych oraz wymagających przyznania usług 
opiekuńczych w miejscu zamieszkania,  

 obserwowany jest wzrost wydatków na usługi opiekuńcze oraz utrzymanie w dps, w dużej mierze ze 
względu na wzrost potrzeb, ale także z uwagi na wzrost miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca  
i rosnące koszty zatrudnienia osób świadczących pomoc usługową, 

 uwzględniając wzrost udziału osób w wieku poprodukcyjnym, w ogólnej populacji, należy zwiększyć 
nacisk na  rozwój oferty związanej z aktywnością społeczną oraz oferty pomocy osobom starszym przede 
wszystkim w postaci usług opiekuńczych, usług asystenckich, zwiększyć dostęp do opieki zdrowotnej w 
miejscu zamieszkania, przeanalizować możliwość utworzenia klubów integracji społecznej, dziennego 
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domu pomocy, centrum pomocy osobom z niepełnosprawnością, opieki wytchnieniowej oraz innych 
form wsparcia, 

 analizując jak dużo telefonów i rozmów bezpośrednich prowadzą pracownicy oraz jakie działania 
podejmują, należy rozpowszechniać informacje o całodobowych telefonach zaufania. Rekomenduje się 
ponadto, rozszerzenie oferty poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, prawnego i socjalnego, 

 należy kontynuować działania mające na celu profesjonalizację kadry pomocy społecznej poprzez 
podnoszenie kwalifikacji kadry, udział w szkoleniach, superwizji, co zmniejszy zjawisko wypalenia 
zawodowego oraz wzmocni kompetencje zawodowe i wpłynie na jakość świadczonej pomocy. 

 
MGOPS we współpracy z UMiG oraz innymi podmiotami działającymi w obszarze polityki społecznej podejmuje 
szereg działań ukierunkowanych na wsparcie i rozwój lokalnej społeczności, a tym samym na rzecz 
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu grup i osób zagrożonych tym zjawiskiem.  
Podejmując działania pomocowe MGOPS kieruje je tak, by okazane wsparcie odpowiadało oczekiwaniom osób, 
które z tej pomocy korzystają, pochylając się w szczególności nad seniorami, niepełnosprawnymi i chorymi, 
rodzinami przeżywającymi problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz osobami uwikłanymi w przemoc domową.   
Rok 2020 był rokiem szczególnym, w którym Ośrodek nie zaprzestając realizacji zadań, mierzył się  
z epidemią COVID – 19. Wymagało to wielu zmian organizacyjnych, ale wymusiło też konieczność zmierzenia się 
z naporem olbrzymiej liczby telefonów ze strony mieszkańców, którzy do tej pory nie korzystali ze wsparcia 
Ośrodka i dla których okazała się to być nowa i trudna rzeczywistość. 
 

3. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY  - DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 
Podstawowym celem Domu jest postępowanie terapeutyczne i rehabilitacyjne rozumiane jako zespół działań 
zmierzających do osiągnięcia przez uczestników jak najpełniejszej samodzielności życiowej poprzez udzielanie 
wsparcia społecznego dla osób mających trudności w kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem, na 
zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych, integrację społeczną jako przeciwdziałanie izolacji 
i wykluczeniu społecznemu, oraz usamodzielnienie w miarę własnych możliwości funkcjonalnych. Stworzenie 
kompleksowego lokalnego systemu oparcia społecznego dla osób przewlekle psychicznie chorych, 
z niepełnosprawnością intelektualną, wykazujących inne, przewlekle zaburzenia czynności psychicznych, 
z niepełnosprawnością sprzężona lub spektrum autyzmu poprzez inicjowanie i podtrzymywanie współpracy 
placówek służby zdrowia, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych działającymi na rzecz osób 
niepełnosprawnych potrzebujących pomocy i wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.  
 
3.1. AKTY PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁANIE OŚRODKA 
 
Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)  
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz,. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.) 
Ustawa z dnia 14 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) 
Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r w sprawie Środowiskowych Domów 
Samopomocy ( Dz. U. z 2010 Nr 238, poz. 1586 z póżn. zm.)  
Uchwała Nr XVII/179/2004 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 30.11.2004r. roku w sprawie utworzenia 
Środowiskowego Domu Samopomocy w   Lesku. 
Statut jako załącznik do Uchwały Nr XVII/179/2004 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 30.11.2004 roku. 
Regulamin organizacyjny wprowadzony zarządzeniem kierownika z dnia 25.03.2011 roku z późn. zm. został 
zatwierdzony przez jednostkę prowadzącą. 
Program działalności Domu został zatwierdzony przez jednostkę prowadząca oraz uzgodniony z Wojewodą dla 
każdego typu Domu tj. A, B, C na 2011 rok. W roku 2020 opracowany został nowy program działalności. 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Lesku posiada plan pracy dla Domu typu A, B, C zatwierdzony przez 
jednostkę prowadzącą oraz uzgodniony z  Wojewodą, w 2019 roku. Od  2013 roku jest zatwierdzony przez 
jednostkę prowadzącą. Na każdy kolejny rok opracowywany jest nowy plan pracy.  

Główne działania 
Trening umiejętności społecznych. 
Treningi funkcjonowania w życiu codziennym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, 
trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych.  
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Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów w tym: kształtowanie pozytywnych relacji 
uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji 
publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury. 
Trening umiejętności komunikacyjnych w tym; z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów 
porozumiewania się, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej.  
Trening umiejętności spędzania czasu wolnego w tym; rozwijanie zainteresowań literatura, audycjami radiowymi, 
telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych.  
Poradnictwo psychologiczne. 
Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych. 
Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt 
u lekarzy, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek służby zdrowia.  
Niezbędna opieka. 
Terapia ruchowa, w tym; zajęcia sportowe, turystyka i rekreacja.  
Inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w Warsztatach Terapii zajęciowej lub podjęcia 
zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.  
Terapia zajęciowa w tym; ergoterapia,  arteterapia. 
Spotkania kulturalne i integracyjne. 
Prowadzenie samorządu uczestników. 
Współpracę z organizacjami ochrony zdrowia i innymi podmiotami. 
Liczba miejsc statutowych wynosi 37.  
W 2020 do placówki uczęszczało 39 osób niepełnosprawnych.  
 

Dom przeznaczony jest dla typu:   

dla osób przewlekle psychicznie  chorych  
dla osób upośledzonych umysłowo  
dla osób wskazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych  
 
3.2. WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI PROWADZONA PRZEZ ŚDS W LESKU W 2020 ROKU 

Podmiot  Forma i realizacja  

Urząd Miasta  

i Gminy Lesko 

1. Złożenie sprawozdania z działalności Domu za 2019 r. 

2. Przygotowanie i przekazanie materiałów do raportu o Stanie gminy za 2019 r. 

3. Szycie maseczek dla mieszkańców Miasta i Gminy Lesko w ramach których 

uszyto ok 1000 maseczek.  

4. Współpraca przy zakupie w ramach programu Aktywny samorząd w celu 

pozyskania sprzętu elektronicznego dla uczestnika.  

5. Pomoc przy wypełnianiu dokumentów, deklaracji.  

6. Pomoc przy organizacji wyborów prezydenckich.  

7. Współpraca przy imprezach organizowanych przez Urząd Miasta i Gminy. 

8. Udział Burmistrza Miasta i Gminy Lesko w spotkaniu wigilijnym. 

9. Udział w jarmarku bożonarodzeniowym.     

Miejsko Gminny 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Lesku  

1. Ustalanie wizyt u psychologa zatrudnionego w MGOPS. 

2. Pomoc w wypełnianiu wniosków o udzielenie pomocy rzeczowej. 

3. Współpraca w ramach zabezpieczania uczestników w czasie zamknięcia 

ośrodka z powodu pandemii Covid-19. 

4. Pomoc w udzielaniu wniosków o udzielenie pomocy finansowej. 

5. Współpraca w celu poprawy jakości życia uczestników w społeczności lokalnej. 

6. Współpraca w celu zapobieganiu wykluczeniu społecznemu. 

7. Współpraca z MGOPS w celu uzyskania mieszkań socjalnych dla uczestników 

Domu.  

8. Konsultacje uczestników z psychologiem zatrudnionym w MGOPS w Lesku.  

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie  

1. Pomoc w uzupełnianiu wniosków na dofinansowanie turnusów 

rehabilitacyjnych. 

2. Uzyskiwanie informacji na temat możliwości dofinansowania zakupu sprzętu 

rehabilitacyjnego. 

3. Pomoc w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie zakupu sprzętu 
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Podmiot  Forma i realizacja  

rehabilitacyjnego.  

4. Złożenie wniosków na dofinansowanie zakupu krzesełka przy schodowego dla 

uczestnika. 

5. Złożenie wniosku na zakup telefonu dostosowanego w ramach programu 

Aktywny Samorząd. 

6. Złożenie do PCPR wniosków  w ramach Modułu III w ramach programu PFRON 

"Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub stacji 

kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi". tj. złożenie wniosku na wypłatę 

odszkodowania za zamknięcie ośrodka w czasie pandemii COVID19 z środków 

PFRON. 

Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w  

Rzeszowie 

Uzyskanie dofinansowania w ramach Modułu III w ramach programu PFRON 

"Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub stacji 

kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi". wypłata odszkodowania za 

zamknięcie ośrodka w czasie pandemii COVID19 z środków PFRON. 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 

Polańczyku  

i Olszanicy  

1. Pomoc w wypełnianiu wniosków o udzielenie pomocy rzeczowej. 

2. Pomoc w udzielaniu wniosków o udzielenie pomocy finansowej. 

3. Współpraca w celu poprawy jakości życia uczestników w społeczności lokalnej. 

4. Współpraca w celu zapobieganiu wykluczeniu społecznemu. 

5. Kontakt w czasie obostrzeń związanych z pandemią Covid-19. 

Powiatowy Urząd Pracy 

w  Lesku  

1. Uzyskanie informacji na temat możliwości odbycia szkoleń dla osób 

niepełnosprawnych. 

2. Informowanie o ofertach pracy dla osób niepełnosprawnych. 

3. Pomoc w pisaniu podań o staże i praktyki 

Polski Związek 

Niewidomych koła w 

Rzeszowie  

i Lesku 

1. Uzyskiwanie informacji na temat szkoleń i kursów dla osób niewidomych. 

2. Uzyskiwanie informacji na temat możliwości refundacji sprzętu pomagającego  

codziennym funkcjonowaniu.  

3. Pomoc w wypełnianiu wniosków o szkolenia i dofinansowanie.  

Kontakt z poradniami 

specjalistycznymi  

1. Stały kontakt w okresie zaostrzenia pandemii Covid-19, monitorowanie stanu 

zdrowia uczestników,. 

2. Umawianie terminów wizyt u lekarzy specjalistów. 

3. Pilnowanie terminowości przestrzegania wizyt przez uczestników.  

4. Pomoc w dotarciu do gabinetów lekarskich. 

5. Monitorowanie aktualnego stanu zdrowia uczestników Domu.  

6. Pomoc w wypełnianiu wniosków na orzecznictwo. 

7. Pomoc w wypełnianiu wniosków do ZUS. 

8. Wypełnianie wniosków na turnusy rehabilitacyjne.  

Kontakt  

z dziennymi oddziałami 

psychiatrycznymi  

w Lesku  

i Brzozowie 

1. Kontakt z psychologami zatrudnionymi w placówce na temat zaleceń po 

leczeniu na oddziale.  

2. Kontakt z psychiatrami zatrudnionymi w placówce na temat zaleceń po 

leczeniu. 

3. Umawianie wizyt z psychologami pracującymi na oddziale. 

4. Uzyskiwanie opinii psychologicznych i psychiatrycznych.  

Powiatowy Zespół do 

Spraw Orzekania o 

Stopniu 

Niepełnosprawności w 

Sanoku 

1. Pomoc w kompletowaniu dokumentacji oraz wniosków niezbędnych do 

ustalenia stopnia niepełnosprawności. 

2. Opieka w wyjazdach na posiedzenia komisji orzekających. 

3. Kontakt w sprawie posiedzeń odbywających się zaocznie w związku z 

pandemią Ciovid-19.  

Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych oddział w 

Jaśle 

1. Pomoc w kompletowaniu dokumentacji medycznej uczestników wymaganej na 

komisjach lekarskich. 

2. Opieka podczas wyjazdów na posiedzenia komisji orzekającej.  

3. Kontakt w sprawie posiedzeń odbywających się zaocznie w związku z 

pandemią Ciovid-19. 
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Podmiot  Forma i realizacja  

Kościołami  

i związkami 

wyznaniowymi 

1. Udział uczestników w mszy podczas Światowego Dnia Chorych.  

2. Współpraca z  DPS „Promyk nadziei” w Sanoku prowadzonym przez Caritas 

Archidiecezji przemyskiej.  

Ośrodkami kultury  

i  placówkami kulturalno 

oświatowymi 

 

Bieszczadzki Dom 

Kultury  

w Lesku 

1. Promocja twórczości artystycznej uczestników. 

2. Udział w  wystawach organizowanych przez BDK. 

3. Udział w  przedstawieniach organizowanych przez 

BDK. 

Specjalny Ośrodek 

Szkolno –

Wychowawczy 

1. Kontakt z placówką w sprawie byłych uczniów 

uczęszczających do ŚDS.  

Centrum Informacji 

Turystycznej w 

Lesku 

 

1. Promocja ośrodka przez dostarczenie informatorów. 

2. Wyjścia do  Centrum Informacji Turystycznej.  

 

Klub seniora w 

Lesku 

1. Pomoc w  organizacji imprez integracyjnych (ognisko 

dla członków klubu seniora). 

Polskie 

Stowarzyszenie 

Diabetyków koło w 

Lesku 

1. Pomoc w organizacji imprez integracyjnych (ognisko 

dla członków koła diabetyków). 

2. Udział uczestników Domu w szkoleniach i prelekcjach 

na temat cukrzycy organizowanych przez 

stowarzyszenie.  

Stowarzyszenie 

„Nowe otwarcie”  

w Rzeszowie 

1. Udział uczestnika w stażu zawodowym organizowanym 

przez stowarzyszenie na basenie „Aqarius” w Lesku  

Warsztaty Terapii 

zajęciowej  

w Huzelach  

1. Transport uczestników do placówki na podstawie porozumienia do 12.03.2020.  

2. Spotkania integracyjne.  

Środowiskowe Domy 

Samopomocy 

województwa 

Podkarpackiego  

1. Występ uczestników ŚDS Krzywe w Naszym Domu - koncert kolęd. 

2. Zabawa karnawałowa w ŚDS Birczy. 

3. Udział w przeglądzie kolęd i pastorałek w Brzozowie.  

4. Wspólny wyjazd do kina w Krośnie z ŚDS w Cergowej.  

Domy Pomocy 

Społecznej  

 

1. Współpraca w ramach podziału darów żywnościowych z DPS „Promyk 

Nadziei” w Sanoku.   

 

Z powodu pandemii Covid19 nie udało się zrealizować szeregu spotkań towarzyskich, kulturalnych, 
integracyjnych i sportowych. W 2020 roku nie odbyły się między innymi imprezy cykliczne na stałe wpisane do 
kalendarza spotkań wszystkich placówek: spartakiada środowiskowych domów samopomocy województwa 
podkarpackiego, igrzyska osób niepełnosprawnych w Sanoku, przegląd twórczości artystycznej ŚDS w  
Tarnobrzegu. Nie zorganizowano wspólnego wyjazdu naszego Domu z ŚDS w  Cergowej na wycieczkę w ramach 
terapii ruchowej do Wrocławia. W minionym roku nie były organizowane spotkania integracyjne pomiędzy 
placówkami, które stanowią istotny element rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych i pozwalają na 
ćwiczenie w nowych sytuacjach społecznych. Organizowano mniej terapii ruchowej w formie wyjazdów 
turystycznych w  co miało negatywny wpływ na samopoczucie i kondycję fizyczną uczestników. 
Nie zorganizowano spotkania wielkanocnego. Spotkanie wigilijne dostosowane było do wymogów sanitarno-
epidemiologicznych. Uniemożliwiło to spotkania uczestników i ich rodzin na terenie placówki, co zawsze 
stanowiło ważny element integracji kadry i rodzin osób niepełnosprawnych pomagający w dalszej pracy.  
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Średnia liczba uczestników w poszczególnych zajęciach w ciągu 2019 roku: 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Liczba uczestników w 

miesiącu 

35 37 36 38 36 36 35 37 36 38 36 36 

Trening umiejętności 

społecznych 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Trening funkcjonowania 

w codziennym życiu 

32 34 32 36 34 32 32 34 32 36 34 32 

Trening umiejętności 

interpersonalnych i 

rozwiąz. problemów 

33 36 30 32 29 33 33 36 30 32 29 33 

Trening umiejętnego 

spędzania czasu wolnego 

34 36 33 35 34 34 34 36 33 35 34 34 

Poradnictwo 

psychologiczne 

5 6 10 8 8 9 5 6 10 8 8 9 

Pomoc w załatwianiu 

spraw urzędowych 

6 8 9 6 9 12 6 8 9 6 9 12 

Pomoc w dostępie do 

niezbędnych świadczeń 

zdrowotnych 

12 15 20 12 17 16 12 15 20 12 17 16 

Niezbędna opieka 35 37 36 38 36 36 35 37 36 38 36 36 

Terapia ruchowa 25 23 26 25 27 27 26 15 23 25 24 23 

Inne formy postępowania 

przygotowujące do 

uczestnictwa w WTZ lub 

podjęcia zatrudnienia 

33 35 35 36 32 34 33 35 35 36 32 34 

 

Średnia liczba uczestników w poszczególnych zajęciach w ciągu 2020 roku: 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Liczba uczestników w miesiącu 34 35 34*/38** 38** 38**/21 36 36 37 38 29 24 30 

Trening umiejętności społecznych 12 12 11*/38** 38** 38**/18 12 12 11 12 8 6 7 

Trening funkcjonowania w 

codziennym życiu 

33 34 32*/38** 38** 38**/20 34 36 37 38 28 24 30 

Trening umiejętności 

interpersonalnych i 

rozwiązywania problemów 

33 32 31*/38** 38** 38**/21 33 35 32 29 29 24 30 

Trening umiejętnego spędzania 

czasu wolnego 

34 35 33*/38** 38** 38**/20 36 36 30 33 20 20 26 

Poradnictwo psychologiczne 7 8 10*/3** 2** 4**/2 5 4 6 6 4 2 6 

Pomoc w załatwianiu spraw 

urzędowych 

8 10 8*/4** 4** 3**/4 36 6 7 10 15 10 12 

Pomoc w dostępie do 

niezbędnych świadczeń 

zdrowotnych 

34 18 12*/26** 37** 20**/14 22 20 21 28 20 16 20 

Niezbędna opieka 34 35 34*/38** 38** 38**/21 36 36 37 38 29 24 30 

Terapia ruchowa 32 33 32*/26** 38** 38**/19 33 32 35 30 15 16 23 

Inne formy postępowania 

przygotowujące do uczestnictwa 

w WTZ lub podjęcia zatrudnienia 

34 35 34*/38** 38** 38**/21 36 36 37 38 29 24 30 
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*    Zajęcia stacjonarne odbywały się do 12 marca.  
 ** Od 13 marca do 22 maja zajęcia odbywały się metodą zdalną przez kontakt telefoniczny  
i wyjazdy pracowników do uczestników.  

 

Średnia liczba uczestników na zajęciach w ŚDS w roku 2019 
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Różnica w liczbie uczestników na zajęciach w ŚDS w  latach 2019/2020 

  

 
 
 
 
 
W 2020 r. roku można zaobserwować wyraźnie 

mniejszą ilość uczestników uczęszczających na zajęcia 
zwłaszcza w drugim i czwartym kwartale roku. Pandemia 
wpłynęła w negatywny sposób na uczestnictwo w treningach 
organizowanych przez placówkę. Pomimo opracowanych 
i wdrożonych procedur mających na celu poprawę 
bezpieczeństwa uczestników podczas pobytu w placówce 
część z nich zdecydowała się pozostawać w domu i korzystać 
z kontaktów telefonicznych. W okresie zamknięcia ośrodka w 
2020 roku zdecydowanie wzmocniona została ilość 
kontaktów telefonicznych z uczestnikami oraz wyjazdy do 
domów, które w pewnym stopniu zastępowały zajęcia 
stacjonarne które w tym czasie nie odbywały się  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
3.3. DZIAŁANIA W OKRESIE PANDEMII 
Kontakt z uczestnikami w czasie zamknięcia ośrodka z powodu pandemii Covid-19. 
Kontakt z uczestnikami prowadzony był w formie telefonicznej oraz przez wyjazdy do uczestników. Podczas wizyt 
domowych przywożono im zakupy, materiały do terapii zajęciowej i spędzania czasu wolnego oraz leki niezbędne 
przy chorobach. Ponadto w ramach wyjazdów do samotnych uczestników dostarczane były im posiłki. W  okresie 
bożonarodzeniowym dostarczono samotnym i starszym uczestnikom paczki żywnościowe i mikołajkowe. Dzięki 
stałemu utrzymywaniu kontaktu telefonicznego możliwe było reagowanie na pogorszenie stanu psychicznego i 
fizycznego oraz udzielanie wsparcia mentalnego zwłaszcza osobom z zaburzeniami psychicznymi. Pozwoliło to na 
zmniejszenie negatywnych skutków izolacji i powrót większości uczestników na zajęcia po wznowieniu 
działalności placówki.  
W czasie izolacji prowadzono z uczestnikami rozmowy telefoniczne pozwalające na zmniejszanie negatywnych 
skutków związanych z przymusowym przebywaniem w domu. Pozwalało to na utrzymywanie stałego 
oddziaływania terapeutycznego w trudnym dla osób niepełnosprawnym okresie dzięki czemu udało się 
zmniejszyć negatywne skutki braku zajęć stacjonarnych. Wszystkie treningi prowadzone były telefonicznie lub 
w wyjątkowych sytuacjach w miejscu zamieszkania uczestników z zachowaniem wszystkich zasad 
bezpieczeństwa.  
Trening Umiejętności Społecznych w formie zdalnej stanowił istotny element przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu ponieważ pozwalał na przypominanie o potrzebie zachowywania się w sposób akceptowalny 
społecznie.  
Trening funkcjonowania w codziennym życiu który obejmował przypominanie uczestnikom o konieczności 
dbania o swój wygląd zewnętrzny. Pozwalało to na funkcjonowanie w domach rodzinnych w sposób nie 
obciążający innych domowników a w przypadku osób po 60 roku życia i samotnych dodatkowo stanowiło 
mobilizację do dbania o siebie i zmniejszało poziom depresji.  Uczestnicy w ramach treningu uczyli się jak istotne 
jest dbanie o codzienne mycie rąk i dbanie o higienę całego ciała. Przypominano o zasadach prawidłowego mycia 
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i dezynfekowania rąk oraz o konieczności zmiany maseczek ochronnych. Przypominano o częstym myciu 
i dezynfekowaniu rąk i wyjaśniano wpływ tych czynności na zmniejszenie ryzyka zachorowania na SarsCov2. 
Udzielano porad w temacie dokonywania drobnych napraw lub w znalezieniu pomocy fachowca przy 
poważniejszych usterkach. Dostarczano proste materiały do prac rękodzielniczych co pozwalało na przełamanie 
monotonii codziennego życia w izolacji. Miało to pozytywny wpływ na poczucie własnej wartości i samopoczucie 
psychiczne uczestników. W okresie lockdownu trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi 
realizowany był przez zbieranie listy zakupów od starszych uczestników, robienie im zakupów i dowożenie ich do 
miejsca zamieszkania uczestników. Kilkoro uczestników korzystało z dowozu na zakupy busem z ośrodka 
z zachowaniem wszystkich zaleceń sanitarnych. Kolejnym elementem było kupowanie i dostarczanie leków 
i żywności dla uczestników, którzy nie mogli samodzielnie skorzystać z wyjazdu do sklepu lub apteki.  
Z powodu zaostrzenia przepisów nie można było prowadzić w pełnej formie treningu kulinarnego, co 
spowodowało konieczność poniesienia dodatkowych kosztów związanych z cateringiem. Trening umiejętności 
interpersonalnych i rozwiązywania problemów: pracownicy Domu udzielali porad i rozmawiali z uczestnikami 
w celu minimalizowania negatywnych skutków izolacji. Pozwalało to na utrzymywanie stałego kontaktu 
z uczestnikami i monitorowanie ich stanu psychicznego i fizycznego. Ponadto możliwe było reagowanie 
w sytuacjach pogorszenia ogólnego stanu zdrowia lub samopoczucia szczególnie osób chorych psychicznie. 
Prowadzone rozmowy pozwalały na udzielanie wsparcia emocjonalnego i psychicznego 
Trening umiejętnego spędzania wolnego czasu: Podczas rozmów telefonicznych starano się zainteresować 
uczestników literaturą, muzyką, Internetem oraz różnym rodzajem aktywności możliwych do realizowania 
w domu. Ponadto zainteresowanym uczestnikom dostarczano puzzle, gry towarzyskie oraz zręcznościowe, 
pamięciowe i wymagające logicznego myślenia. Trening w dużej mierze obejmował wypracowywanie nowych 
sposobów spędzania czasu odpowiednich do okresu izolacji społecznej. 
Poradnictwo psychologiczne: Od marca poradnictwo prowadzone było głównie realizowane w formie teleporad 
przez rozmowy telefoniczne uczestników z psychologami zatrudnionymi w przychodni oraz z psychologiem 
działającym przy MGOPS Lesko. W miesiącu marcu ze zdalnego poradnictwa psychologicznego skorzystało 4 
uczestników, w kwietniu liczba ta wyniosła 6 osób, a w maju 6 osób.  
Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych: podczas której pomagano uczestnikom w sprawach urzędowych 
poprzez umawianie ich na rozmowy telefoniczne, wypełnianie wniosków on-line oraz dostarczanie wniosków 
w formie papierowej do odpowiednich urzędów. Prowadzono rozmowy telefoniczne podczas których wyjaśniano 
pisma, które uczestnicy otrzymywali z różnych instytucji i udzielano porad w sprawach urzędowych.  
Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych: podczas którego uczestnikom po 60 roku życia 
i samotnym udzielana była pomoc w umawianiu teleporad u lekarza i wymagało pomocy w uzyskaniu leków lub 
skierowań do lekarzy specjalistów. Ponadto od czerwca realizowane były teleporady z telefonów znajdujących się 
w ośrodku.   
Średnia liczba uczestników korzystających z pomocy w  dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych w 2020 
roku. Ponadto przygotowano 7 kompletów dokumentów do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności w  Sanoku i do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Jaśle oraz wydano 7 zaświadczeń 
o uczestnictwie na zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy. 
Niezbędna opieka: dodatkowym elementem było świadczenie usługi w miejscu zamieszkania uczestników. Ta 
forma niezbędnej opieki była prowadzona przez: zakup artykułów spożywczych, zakup i dostarczenie leków, 
wykonywanie telefonów i zbieranie informacji o stanie zdrowia i samopoczuciu uczestników oraz dostarczenie 
materiałów do terapii zajęciowej. Dzięki konsultacjom telefonicznym możliwe było monitorowanie stanu 
psychicznego i fizycznego uczestników.  
Kontakt telefoniczny z uczestnikami i ich rodzinami: 
Kontakt telefoniczny obejmował rozmowy w sprawie samopoczucia uczestników, informowanie o wizytach 
u lekarzy specjalistów, zasięganie informacji na temat stanu zdrowia uczestników w związku z długotrwała 
nieobecnością. Rozmowy telefoniczne w okresie pandemii obejmowało także monitorowanie stanu zdrowia 
uczestników podczas pobytu w domu.  
 
Liczba kontaktów telefonicznych z uczestnikami w 2020 r.  
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Liczba kontaktów 

telefonicznych 

40 40 200 230 215 70 58 80 50 60 200 60 

Liczba wyjazdów do 

uczestników 

1 0 40 60 45 1 0 2 2 2 5 40 
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Wyjazdy do uczestników pozwalały na zaspokajanie ich podstawowych potrzeb życiowych jednak związane były z 
ponoszeniem dodatkowych kosztów paliwa i eksploatacji busa.  

 

Wykonanie budżetu  
W roku 2020 na funkcjonowanie placówki wydatkowano łącznie 809 130,78 złotych. W roku 2019 kwota ta 
wynosiła łącznie 803 346,00 złotych. Zwiększeniu o ok. 10% uległy wydatki związane z zatrudnieniem związane 
z zatrudnieniem dodatkowych pracowników. Także o ok. 10% wzrosły koszt związane z zakupem gazu, 
gospodarką odpadami komunalnymi i ściekami.  Kolejnym wzrostem było zwiększenie wydatków na turnus 
rehabilitacyjny o 100% dzięki czemu z tej formy wypoczynku mogło skorzystać 15 osób niepełnosprawnych z 
naszej placówki. Koszt dowozu uczestników na zajęcia stacjonarne spadł o ok. 10%, jednak było to spowodowane 
zamknięciem placówki przez 2 miesiące w okresie lockdawnu. Zmniejszeniu o ok. 20% uległy koszty materiałów 
przeznaczonych do terapii z osobami niepełnosprawnymi co także spowodowane było zamknięciem ośrodka. 
Ponadto zmniejszenia można było zaobserwować w kosztach związanych usługami pocztowymi (30%), 
delegacjach służbowych oraz szkoleniach pracowników (5%). Kolejnym skutkiem pandemii było zmniejszenie 
o 60% kosztów remontów związanych z poprawą funkcjonalności budynku oraz zmniejszono koszty na 
wyposażeniu sal treningowych o ok. 10%. Dodatkowym kosztem, który ośrodek był zmuszony ponieść w roku 
ubiegłym były wydatki związane z zabezpieczeniem placówki przed skutkami pandemii SarsCov2 czyli zakup 
sprzętu dezynfekującego (ozonator, urządzenia do dezynfekcji), środków ochrony osobistej dla pracowników 
i uczestników oraz konieczność skorzystania z usług cateringowych.    Wszystkie środki wydatkowane na zadania 
związane z działalnością Środowiskowego Domu Samopomocy pochodzą z środków Wojewody Podkarpackiego.  

   Ocena realizacji zadań i ewentualne wnioski w tym informacje o planowanych zmianach 
w funkcjonowania Domu 
 
Środowiskowy Dom samopomocy w Lesku w roku 2020 udzielał wsparcia osobom niepełnosprawnym tj. osobom 
przewlekle psychicznie chorym, osobom z niepełnosprawnością intelektualną, osobą wykazującym inne 
przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych oraz osobom z niepełnosprawnością sprzężoną. Działania 
realizowane przez ośrodek pozwalają  na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych uczestników. Zalicza się 
do nich potrzeby  bezpieczeństwa, akceptacji przez innych,   zrozumienia, tolerancji, pomocy. Środowiskowy Dom 
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Samopomocy w Lesku realizował zadania zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi, programami i planami. 
Prowadzone działania miały pozytywny wpływ na zachowanie i samoocenę uczestników. Prowadzone 
w placówce treningi pozwalają na lepsze funkcjonowanie w otaczającej rzeczywistości, co wpływa na poprawę 
jakości życia, zaradności osobistej radzeniem sobie z problemami życia codziennego. Uczestnicy podczas zajęć 
prowadzonych przez Dom mają możliwość kontaktu z innymi, poznania nowych ludzi, integracji ze społecznością 
lokalną i uczestnikami z innych placówek daje możliwość zapobiegania wykluczeniu i izolacji społecznej osób 
niepełnosprawnych. Udział w treningach realizowanych w  Środowiskowym Domu Samopomocy pozwala na 
zwiększenie otwartości i samodzielności w sytuacjach życia codziennego. Dzięki zajęciom lepiej radzą sobie 
w otaczającej rzeczywistości i łatwiej jest im przezwyciężać problemy z którymi spotykają się każdego dnia.  
Uczestnikom zajęć umożliwiono rozwój kulturalny i osobowościowy, dbano o  utrzymanie w optymalnej kondycji 
fizycznej, podniesienie samooceny i umiejętności interpersonalnych uczestników, zwiększenie samodzielności 
życiowej osób przewlekle psychicznie chorych, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób wykazujących 
inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.  
W ramach prac remontowych wymieniono drzwi do części sal treningowych, oraz wykonano bieżące remonty 
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki.  
Środowiskowy Dom Samopomocy w Lesku mierzył się z nowymi wyzwaniami i w swojej pracy musiał dostosować 
się do innej rzeczywistości. Niezbędne było opracowanie specjalistycznych procedur regulujących pracę 
z uczestnikami w czasie choroby. Procedury musiały wprowadzić nowe rozwiązania w wszystkich czynnościach 
prowadzonych przez placówkę.  Aby usprawnić pracę opracowano procedury, które obejmowały: 
- dowóz uczestników na zajęcia, 
- zasady pracy z uczestnikami w okresie pandemii, 
- zasady postępowania w razie podejrzenia choroby u uczestnika lub pracownika, 
- zasady przyjmowania i wydawania posiłku od firmy cateringowej, 
- zasady przygotowywania i wydawania posiłku na terenie Domu, 
- zasady dezynfekcji sal treningowych i łazienek.  
Ponadto cały czas prowadzona jest dezynfekcja sal treningowych oraz busa, uzupełniane są na bieżąco braki 
w maseczek ochronnych przez szycie nowych. Zajęcia w formie stacjonarnej prowadzone są w stałych grupach 
ułożonych w taki sposób, aby w razie wystąpienia przypadku Covid-19. W celu zapewnienia bezpieczeństwa 
w ośrodku zakupione zostały urządzenia do dezynfekcji rąk, ozonator (drugi ozonator ośrodek otrzymał w ramach 
pomocy z Urzędu Wojewódzkiego) oraz urządzenia do oczyszczania powietrza, stale uzupełniane są zapasy 
środków ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki, fartuchy jednorazowe, gogle ochronne).  

 

 

3.4. PLANOWANE ZMIANY 
 Istotnym elementem będzie podnoszenie kwalifikacji pracowników w celu sprawniejszego i bardziej 
efektywnego wykonywania potrzebnych funkcji. Pracownicy będą brali udział w planowanych szkoleniach 
wewnętrznych i zewnętrznych co wpłynie na podwyższenie kompetencji i wiedzy z zakresu działań pomocowych 
skierowanych na osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu, oraz osób wymagających 
treningów umiejętności komunikacyjnych.  
Złożono wniosek do Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie prac związanych z podnoszeniem standardów 
zwiększających zakres prowadzonych usług i umożliwiających wprowadzanie nowych form terapii. 
Do zaplanowanych działań należą: 
- utworzenie i dostosowanie pokoju do poradnictwa psychologicznego, 
- wydzielenie i dostosowanie pomieszczenia do prowadzenia zajęć z neuroterapii na urządzeniu biofeedback, 
- remont kominów wentylacyjnych na budynku, 
- remont i ulepszenie pracowni kulinarnej, 
- wymiana zużytych podłóg  
- remont toalet, 
- zmiana sposobu zasilania budynku (wymiana linii energetycznej) 
- wykonanie boiska wielofunkcyjnego do terapii ruchowej, spotkań integracyjnych i treningu umiejętnego 
spędzania wolnego czasu, organizacja zawodów i rozgrywek sportowych.  
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Spotkania towarzyskie, kulturalne, integracyjne i sportowe w których brali  udział Uczestnicy naszego 
Domu 
 

 
Koncert kolęd uczestników z ŚDS w Krzywym w Naszym 
Domu        Koncert kolęd i pastorałek w Brzozowie 
 
Zabawa karnawałowa w pensjonacie Gawra 

 
      Warsztaty w  Pijalni Czekolady w Korczynie 

 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
   Wycieczka do Rabego k/Baligrodu 
        
 
Turnus rehabilitacyjny w Iwoniczu Zdroju 
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     Wigilia 

                          Spotkanie mikołajkowe  
 
 

       
  
                                                 Wyjazd do kina w Krośnie 
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VI. KULTURA W GMINIE LESKO 
 

1. POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
 
1.1. OBSŁUGA DZIAŁALNOŚCI  
 

Baza lokalowa 
Siedziba Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – ul. Piłsudskiego 4, 38-600 Lesko. Budynek nie jest 
przystosowany dla osób niepełnosprawnych. 
 

Kadry 
Struktura zatrudnienia w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lesku przedstawiała się następująco –  
stan na dzień 31. 12. 2019 r.:  
Biblioteka w Lesku – 8 i ¾ etatu, w tym: 
- dyrektor – 1 etat 
- główny księgowi – ½ etatu 
- bibliotekarze – 5 etatów 
- pracownik gospodarczy ( sprzątająca ) – ¾ etatu 
- Filie w Bezmiechowej Dolnej i Łukawicy łącznie – ½ etaty 
- Filia w Hoczwi – ½ etatu 
- Filia w Średniej Wsi – ½ etatu 
W 2020 r. zmniejszono wymiar zatrudnienia pracownika w filiach w Bezmiechowej Dolnej i Łukawicy z ¾ do ½ 
etatu. 

Finanse 
Zadania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesku realizowane były zgodnie z planem finansowym 
w oparciu o dotację budżetową gminy oraz dochody własne – dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 505.000,00 
zł, w tym: dotacja Powiatu Leskiego – 15.000,00 zł. Dotacja Instytutu Książki – 15.000,00 zł, wsparcie w ramach 
Tarczy antykryzysowej 2.0 – 18.629,63 zł (zwolnienie ze składek ZUS od 01 marca do 31 maja 2020 r. w wysokości 
50%). 
Przychody ogółem:  539.508,14 zł 
Koszty ogółem: 542.073,12  zł 
Dotacja z budżetu gminy wzrosła w stosunku do 2019 r. o 22.000,00 zł. 

Struktura kosztów: 
• Wynagrodzenia, w tym pochodne od wynagrodzeń – 451.554,68 zł 
• Zakup materiałów i wyposażenia – 13.802,27 zł 
• Zakup książek i czasopism –  32.478,80 zł 
• Zakup energii  – 24.316,18 zł 
• Zakup usług pozostałych – 16.245,77 zł. 
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13 802,27

32 478,80
24 316,18

16 245,77

Struktura kosztów pozapłacowych

Zakup materiałów i

wyposażenia

Zakup książek i czasopism

Zakup energii

Zakup usług pozostałych

 
 
1.2. CZYTELNICTWO 
 
W 2020 r. w bibliotece głównej tj. Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lesku prace biblioteczne, w tym: 
gromadzenie, katalogowanie, udostępnianie zbiorów, rejestracja i obsługa czytelników, prowadzenie inwentarzy, 
ubytkowanie, kontrola zbiorów, sporządzanie statystyk, prowadzone były z wykorzystaniem systemu 
komputerowego SOWA SQL firmy Sokrates-software. System SOWA SQL umożliwia czytelnikom śledzenie 
zbiorów, rezerwację książek, prolongowanie wypożyczonych książek, samodzielny zapis do biblioteki. Korzystanie 
z systemu komputerowego dla czytelników jest nieodpłatne. Ze względu na wysokie koszty wykupienia dostępu 
do systemu komputerowego SOWA SQL oraz ograniczone środki finansowe, filie nie korzystają z systemu.  
Księgozbiór filii jest w całości wprowadzony do bazy systemu SOWA SQL, co umożliwia czytelnikom korzystanie ze 
zbiorów.  
 

Placówka: Liczba 
czytelników 

Liczba 
odwiedzin 

Wypożyczenia 
książek 

Wypożyczenia 
czasopism 

PiMBP w Lesku 1439 13213 24145 543 

Filia w Bezmiechowej Dolnej 65 323 670 51 

Filia w Hoczwi 125 581 1321 - 

Filia w Łukawicy 21 109 196 27 

Filia w Średniej Wsi 97 516 1178 - 

Razem 1747 14742 27510 621 
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W porównaniu do 2019 r. nastąpił znaczny spadek liczby zarejestrowanych czytelników: w bibliotece głównej 
o 185 osób, w Filii w Bezmiechowej Dolnej o 11 osób, w Filii w Hoczwi o 40 osób, w Filii w Łukawicy o 10 osób, 
wFilii w Średniej Wsi o 44 osoby.  

 

Liczba odwiedzin  

Placówka: 2019 rok 2020 rok 

PiMBP w Lesku 15 877 13213 

Filia w Bezmiechowej Dolnej 437 323 

Filia w Hoczwi 878 581 

Filia w Łukawicy 139 109 

Filia w Średniej Wsi 667 516 

Razem 17998 14742 

 
W porównaniu do 2019 r., zarówno w bibliotece głównej jak i w jej filiach nastąpił znaczny spadek liczby 
odwiedzin: w PiMBP w Lesku o 2664 , w Filii w Bezmiechowej Dolnej o 114, w Filii w Hoczwi o 297, w Filii 
w Łukawicy o 30, w Filii w Średniej Wsi o 151. Liczba odwiedzin we wszystkich placówkach spadła łącznie o 3256, 
tj. o ok. 18% 
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Liczba wypożyczeń  książek  
 

Placówka: 2019 rok 2020 rok 

PiMBP w Lesku 28202 24145 

Filia w Bezmiechowej Dolnej 883 630 

Filia w Hoczwi 1863 1321 

Filia w Łukawicy 265 196 

Filia w Średniej Wsi 1334 1178 

Razem 32547 27470 

 
W stosunku do 2019 r. liczba wypożyczonych książek w 2020 r. zmniejszyła się 5077 woluminów, tj. o 15,6% 
w tym: w bibliotece głównej o 4057 woluminów, w Filii w Bezmiechowej Dolnej o 253 woluminy, w Filii w Hoczwi 
o 542 woluminy, w Filii w Łukawicy o 69 woluminów, w Filii w Średniej Wsi o 156 woluminów.   
 

 

 

Liczba wypożyczeń czasopism  
 

Placówka: 2019 rok 2020 rok 

PiMBP w Lesku 1818 543 

Filia w Bezmiechowej Dolnej 85 51 

Filia w Hoczwi - - 

Filia w Łukawicy 51 27 

Filia w Średniej Wsi - - 

Razem 1954 621 

 
W 2020 r. we wszystkich placówkach oferujących czasopisma nastąpił znaczny spadek ich wypożyczeń – o 1333, 
tj. o ponad 68%. 
 

Udostępnienia zbiorów na miejscu - czytelnia 

Placówka: 2019 rok 2020 rok 

PiMBP w Lesku 3854 1630 

Filia w Bezmiechowej Dolnej 64 45 

Filia w Hoczwi - - 

Filia w Łukawicy 10 - 

Filia w Średniej Wsi - - 

Razem 3928 1675 
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W porównaniu do 2019 r. w 2020 r. odnotowano znaczny spadek liczby udostępnień zbiorów bibliotecznych 
w czytelni PiMBP w Lesku, a jedyną filią, w której czytelnicy korzystali  ze zbiorów bibliotecznych na miejscu  była 
Filia w Bezmiechowej Dolnej. Łącznie liczba udostępnień zbiorów na miejscu spadła o 2253, tj. o ok. 57% 

 

 
 

Struktura wiekowa czytelników  
 

Wiek <5 6-12 13-15 16-19 20-24 25-44 45-60 >60 

Rok 2019 103 376 225 191 86 401 333 323 

Rok 2020 78 340 164 166 81 342 285 291 

 
W 2020 r. uległa zmniejszeniu liczba czytelników we wszystkich grupach wiekowych. Najwyższy spadek 
czytelników zanotowano w grupie wiekowej 13-15 lat – 61 osób, najniższy w grupie wiekowej 20-24 lat – 5 osób. 
 

 
 



 
160 

 
 

 
 

Najczęściej wypożyczane książki w 2020 r. – wypożyczalnia dla dorosłych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Najczęściej wypożyczane książki w 2020 r. – Oddział dla dzieci 
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1.3. ZBIORY 

BIBLIOTECZNE 
 
Na koniec 2020 r. księgozbiór Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesku  liczył 58 619  woluminów, 
w tym księgozbiór filii 22 306 woluminów.  W ciągu roku księgozbiór zwiększył się o 1 545 woluminów, w tym 
w filiach o 388 woluminów. 
Zwiększenie księgozbioru nastąpiło poprzez: 
• zakup – 1 312 woluminów, 
• dary – 233 wolumiy. 

Na zakup książek wydano łącznie 30.098,62 zł. 
Na tę kwotę złożyły się: 
- środki organizatora – 15.098,62 zł, 
- dotacja Instytutu książki – 15.000,00 zł. 
Środki przeznaczone na zakup książek zmniejszyły się w stosunku do 
2019 r. o 3.311,17 zł, w tym: środki organizatora zmniejszyły się o 
3.511,17 zł, dotacja Instytutu Książki zwiększyła się o 200,00 zł. 
 

 
Biblioteka zgodnie z przepisami selekcjonuje i ubytkuje materiały 
biblioteczne, są to: zbiory zdezaktualizowane, zniszczone z powodu tzw. 
„zaczytania” często udostępnianego dzieła, dokumenty, które utraciły 
wartość informacyjną. W 2020 r. ubytkowano 2 498 woluminów, o 
łącznej wartości 3 154,69 zł.  
 
 
 

1.4. PRACA KULTURALNO-OŚWIATOWA 
 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lesku prócz swojej podstawowej i statutowej działalności jaką jest 
gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów, prowadzi działalność edukacyjną i kulturalną skierowaną 
do wszystkich grup wiekowych. 
Przy PiMBP w Lesku działają: 
Dyskusyjny Klub Książki – 25 osób  
Dyskusyjny Klub Książki działa od 13-tu lat, skupia czytelników z Leska oraz z terenu gminy. Spotkania klubu 
odbywają się jeden raz w miesiącu i są spotkaniami otwartymi. W 2020 r. ze względu na obostrzenia sanitarno-
epidemiologiczne związane z wprowadzeniem stanu epidemii odbyło się jedynie 6 spotkań.  
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W ramach działalności DKK raz w roku organizowane jest, finansowane przez Instytut Książki, spotkanie autorskie 
ze znanym autorem (pisarzem, poetą). W 2020 r. biblioteka zorganizowała spotkanie autorskie z Joanną Jax.  
Amatorska grupa teatralna – 10 osób  
Amatorska grupa teatralna skupia seniorów – pasjonatów sztuki teatralnej. Próby grupy teatralnej odbywają się 
dwa razy w miesiącu. W 2019 r. grupa teatralna przygotowała dwa spektakle: humoreskę Andrzeja Dembończyka 
„Żubry” oraz etiudę Jeremiego Przybory „Divertimento stomatologiczne”. W 2020 r. działalność grupy została 
zawieszona w związku z wprowadzeniem stanu epidemii i obowiązującymi obostrzeniami.  
Klub Kodera – 8 osób 
W ramach działalności klubu, raz w tygodniu, prowadzone były zajęcia z programowania dla dzieci i młodzieży. 
Zajęcia prowadzili instruktorzy oraz młodzież z Koła Młodych Robotyków. Od marca 2020 r. zajęcia zostały 
zawieszone bezterminowo. 
Koło Młodych Robotyków – 12 osób 
Spotkania Koła Młodych Robotyków odbywały się raz w tygodniu. W ramach zajęć uczestniczy (dzieci  i młodzież) 
uczyli się programowania mini robotów Lego, programowania w Scratch’u, programowania Arduino, poznawali 
nowe aplikacje do programowania robotów Photon. Od marca 2020 r. zajęcia z kodowania zostały zawieszone do 
odwołania. 
 
Spotkania edukacyjne i kulturalne w 2020 r. 
Lekcja historii 
W ramach współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie zorganizowano prelekcję 
historyczną Macieja Rędziniaka: „Sprawiedliwi wśród Narodów Świata”. W prelekcji wzięli udział uczniowie szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych z Gminy Lesko. 
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Dzień Kobiet w bibliotece 
 

 

 
Narodowe czytanie 
Narodowe czytanie – polska akcja społeczna propagująca znajomość literatury narodowej, w której obszerne 
fragmenty dzieł odczytywane są publicznie, to jedna z najważniejszych imprez organizowanych przez bibliotekę. 
W 2020 r. czytana była „Balladyna” Juliusza Słowackiego. Po raz pierwszy Narodowe czytanie odbyło się nie jak 
dotychczas w budynku biblioteki, ale w plenerze. Umożliwiło to udział w wydarzeniu większej liczbie czytelników.   
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Spotkanie autorskie z Joanną Jax 
Joanna Jax – polska pisarka młodego pokolenia specjalizująca się w powieści 
historycznej, autorka powieści „Dziedzictwo von Becków”, „Długa droga do 
domu”, „Piętno von Becków”, cyklu 
„Zemsta i przebaczenie” – 6 tomów, 
„Syn zakonnicy”, cyklu „Zanim 
nadejdzie jutro” – 3 tomy. Spotkanie 
autorskie zorganizowane w ramach 
działalności DKK sfinansowane 
zostało przez Instytut Książki. 
 

 
 

 
 

 



 
165 

 
 

1.5. Projekty grantowe 
Mała Książka Wielki Człowiek 
Po raz kolejny PiMBP w Lesku wzięła udział w kampanii społecznej „Mała książka – wielki człowiek”. Akcja ma 
zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku 
przedszkolnym, które przyszło do biblioteki, otrzymało w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą na dobry 
czytelniczy start. Od października do końca grudnia 2020 r. zostało rozdanych 30 wyprawek, kolejne 50 
wyprawek czeka na małych czytelników w Oddziale dla dzieci PiMBP w Lesku oraz w filiach bibliotecznych 
w Średniej Wsi, Hoczwi, Bezmiechowej Dolnej, Łukawicy. 
Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych 
W ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1– Zakup nowości 
wydawniczych do bibliotek publicznych, finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, w 2020 r. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lesku otrzymała dofinansowanie w kwocie 
15.000,00 zł, przy wkładzie własnym 15.098,62 zł. Otrzymane dofinansowanie zostało przeznaczone na zakup 
nowości wydawniczych zgodnie z potrzebami i sugestiami czytelników. Dzięki dofinansowaniu z projektu zbiory 
biblioteczne zostały wzbogacone o nowości wydawnicze z literatury pięknej, popularnonaukowej i naukowej, 
łącznie: 1312 woluminów. 
PiMBP w Lesku złożyła dwa wnioski projektowe: „Z książką pod chmurką” – czytelnia plenerowa oraz Generacja 
6.0. Wnioski te nie spełniły kryteriów wyboru i nie uzyskały wymaganej liczby punktów. 
 

Wpływ pandemii COVID – 19 na prowadzoną działalność  
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 marca 2020 r. oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 6 listopada 2020 r. Powiatowa i Miejska Biblioteka w Lesku i jej filie w terminach: 15.03.2020 r. – 
04.05.2020 r. i 07.11.2020 r. – 29.11.2020 r. były zamknięte dla czytelników. W pozostałych okresach biblioteka 
pracowała w reżimie sanitarnym. Zamknięcie biblioteki oraz wprowadzenie obostrzeń sanitarno – 
epidemiologicznych miało znaczny wpływ na prowadzoną działalność. W wyniku wprowadzonych obostrzeń 
zostały odwołane spotkania autorskie, imprezy kulturalne i działania promujące czytelnictwo. Zawieszono 
działalność DKK, zespołu „Leskowianie”, amatorskiej grupy teatralnej, zajęcia z robotyki dla dzieci i młodzieży. 
W 2020 r. zanotowano znacznie wyższy niż w latach poprzednich spadek liczby zarejestrowanych czytelników, 
liczby wypożyczonych książek i czasopism, liczby odwiedzin w bibliotece, liczby czytelników korzystających 
z czytelni i czytelni internetowych. W okresach zamknięcia dla czytelników w bibliotece głównej oraz w jej filiach 
prowadzone były prace wewnątrzbiblioteczne. Przeprowadzono szczegółową meliorację zbiorów bibliotecznych 
oraz odnowiono kolekcję miniatur bieszczadzkich cerkwi. Na stronie internetowej i facebooku biblioteki 
zamieszczane były na bieżąco informacje i linki do wydarzeń kulturalnych online, nieodpłatnych  książek 
elektronicznych i zbiorów cyfrowych. We współpracy z Bieszczadzkim Domem Kultury w Lesku pracownicy 
biblioteki nagrali pięć filmików promujących czytelnictwo: czytanie bajek z serii „Kicia Kocia”, czytanie 
fragmentów książek dla młodzieży i dorosłych, teatrzyk kamishibai oraz filmik – warsztaty tworzenia palm 
wielkanocnych. Filmiki były emitowane na stronach internetowych PiMBP i BDK.  
    

Pozostała działalność biblioteki  
 
 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lesku realizując zadania biblioteki powiatowej rejestruje 
piśmiennictwo dotyczące regionu Powiatu Leskiego wprowadzając rekordy do Systemu Bibliografii Regionalnej 
tworzonej przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Rzeszowie.  
Prowadzone jest Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej. Na stronie www.archiwa.org umieszczono ponad 300 
dokumentów, w tym zdjęć, rejestrujących historię Leska i okolic. Najstarsze pochodzą z XIX w. 
 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lesku prowadzi stronę internetową www.lesko.pl/biblioteka oraz 
profil na facebooku. Posiada również własne LOGO 
 

 

http://www.archiwa.org/
http://www.lesko.pl/
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2. BIESZCZADZKI DOM KULTURY 
2.1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 
Bieszczadzki Dom Kultury w Lesku jest instytucją kultury, której podstawę funkcjonowania regulują następujące 
akty prawne: ustawa z 25.10.1991 r. ( Dz. U. 2020 poz. 194) oraz statut nadany Uchwałą Rady Gminy NR 
XXIII/170/08 z dnia 28.05.2008 roku. Jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 1/2000. Zadanie 
Bieszczadzkiego Domu Kultury były realizowane zgodnie z planem finansowym, w oparciu o dotację z budżetu 
gminy i dochody własne. 
Bieszczadzki Dom Kultury w Lesku od lat tworzy przestrzeń dla kulturalno-społecznego rozwoju miasta oraz jego 
mieszkańców. Jest miejscem spotkań z różnymi formami artystycznego wyrazu podtrzymującymi i rozwijającymi 
lokalną tradycję i kulturę. Rozpowszechnia wśród społeczeństwa narodowy dorobek kulturowy, a także angażuje 
je do jego współtworzenia.  
Bieszczadzki Dom Kultury w Lesku jest wydawcą lokalnej gazety „Echo Bieszczadów”, która od września 2019 
roku zwiększyła nakład do 2000 tys. egzemplarzy. Jego kolportaż odbywa się również od tego czasu darmowo, tak 
więc mieszkańcy całej gminy mają do niego równy dostęp. Jest to gazeta promująca lokalne wydarzenia, 
twórców, opisuje inwestycje, projekty w których miasto i gmina Lesko bierze czynny udział. Promuje także 
sukcesy naszych mieszkańców. 
Baza lokalowa: 
- siedziba Bieszczadzkiego Domu Kultury – ul. Piłsudskiego 1,  38-600 Lesko 
- Synagoga – Galeria sztuki, ul. Berka Joselewicza 16,  38-600 Lesko. 
Tymczasowo na czas remontu budynku przy ul. Piłsudskiego 1 baza lokalowa znajduje się: 
- ul. Kościuszki 7, 38-600 Lesko (budynek dawnego gimnazjum) – sekretariat, dyrekcja 
- ul. Piłsudskiego 4, 38-600 Lesko (budynek PiMBP w Lesku) -pracownicy gospodarczy 
 
Kadry: 
Stan zatrudnienia na 31.12.2020 rok - 7,75 etatu 
Umowy cywilnoprawne: 19 osób w tym: instruktorzy tańca – Zespół Taneczny Bieszczadzkie Żabki, Redaktor 
naczelna gazety Echo Bieszczadów, inspektor BHP, instruktor gry na instrumentach oraz artyści i osoby 
wykonujące pracę na zlecenie i o dzieło w BDK. 
 
Finanse: 
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy - 680.000,00 zł 
- przychody własne - 149.842,46zł w tym: 
a) darowizny - 5.000,00 zł 
b) dofinansowanie w ramach projektu - 27.000,00 zł 
c) grant z Lokalnej Grupy Działania - 9.714,00 zł 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. REALIZACJA CELÓW STATUTOWYCH  
 
Działalność statutowa BDK realizowana była poprzez inicjowanie, programowanie i organizowanie wydarzeń 
i działań kulturalno-edukacyjnych. Ponadto BDK nadzorował i udzielał pomocy merytorycznej i sprzętowej 
instytucjom i organizacjom zajmującym się działalnością społeczno-kulturalną i inną wymagającą tego wsparcia 
na terenie gminy Lesko.  
Ze względu na pandemię Covid-19, która w marcu ograniczyła działalność statutową BDK, współpraca z innymi 
instytucjami była mniejsza i sporadyczna. Nie mniej jednak podejmowane były wspólnie działania ze szkołami, 
przedszkolem samorządowym im. Misia Uszatka w Lesku, Kołami Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Lesko, 
rękodzielnikami i twórcami lokalnymi, Stowarzyszeniem Przestrzenie Wyobraźni, Środowiskowym Domem 
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Samopomocy w Lesku, Klubem Sportowym Sanovia Lesko, Basenem Aquarius, Powiatową i Miejską Biblioteką 
Publiczną w Lesku, Leskim Przedsiębiorstwem Komunalnym, Runmagedon Polska, Fundacją Kajakową Tołhaj 
GDK. 
W omawianym okresie sprawozdawczym w BDK działały od 1 stycznia 2021 do 12 marca 2021 następujące 
zajęcia stałe, sekcje i kluby: 
 
Sekcje stałe działające przy BDK: 
1) Sekcja plastyczna   –  30 osób 
      Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży odbywały się w 4 grupach wiekowych: 

kl. I – 1 raz w tygodniu – 1 godzina 
kl. I – III – 1 raz w tygodniu – 1 godzina 
kl. IV – V – 1 raz w tygodniu – 1 godzina 
W ramach kształcenia plastycznego uczestnicy zajęć zdobywają wiedzę związaną ze sztukami 
plastycznymi, a twórczość własna pozwala im rozwijać umiejętności związane z warsztatem 
plastycznym. 

2) Sekcja muzyczna -15 osób 
Zajęcia odbywały się 4 razy w tygodniu – 2 godziny. Łącznie 8 godzin tygodniowo. 
W ramach zajęć dzieci i młodzież zdobywają wiedzę teoretyczną z zakresu muzyki, nabywają umiejętności gry na 
instrumentach. Nauka gry na pianinie, keyboardzie, akordeonie oraz gitarze odbywała się w toku indywidualnym. 
3) Sekcja taneczna: 

- Zespół Taneczny Bieszczadzkie Żabki – 100 osób 
Zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży odbywały się w 4 grupach wiekowych:  
Kijanki – zajęcia 2 razy w tygodniu – 1 godzina 
Mini Żabki – zajęcia 2 razy w tygodniu – 1 godzina 
Bieszczadzkie Żabki– zajęcia 2 razy w tygodniu – 1 godzina 
Foks– zajęcia 2 razy w tygodniu – 1 godzina 
Zajęcia są podzielone z uwzględnieniem wieku oraz stopnia zaawansowania uczestników. Praca z zespołami opiera 
się na opracowywaniu i doskonaleniu różnych układów tanecznych, doskonaleniu sprawności ruchowej, 
koordynacji i muzykalności. 
W marcu odbył się VIII Konkurs Własne Twórczości gdzie soliści poszczególnych grup wiekowych prezentowali 
swoje autorskie tańce.  
 - Dziecięcy zespół ludowy Bezmiechowskie Słoneczka – 10 osób 
Zajęcia odbywały się 1 raz w tygodniu – 2 godziny. Zajęcia dla dzieci z klas I – IV. 
Praca z zespołami opiera się na opracowywaniu i doskonaleniu różnych układów tańców ludowych, doskonaleniu 
sprawności ruchowej, koordynacji i muzykalności. 
4) Zespół ludowy wokalny – Lesczanie – 10 osób 
Próby zespołu odbywały się 1 raz w tygodniu – 1 godzina. Lesczanie  to  grupa   seniorów,  którzy  tworzą  swój   
repertuar   korzystając  ze   źródeł ludowych. Zespół wykonuje głównie utwory starsze, niejednokrotnie już 
zapomniane.  
Kluby: 

1) Klub seniorów – 35 osób 
Spotkania – 1 raz w tygodniu – 2 godziny 
W ramach spotkań seniorzy odbyli spotkania okolicznościowe: z okazji Walentynek i Dnia Kobiet.  

2) Klub rękodzielników 60+ - 10 osób 
Spotkania klubu odbywały się 1 raz w tygodniu – 2 godziny. Członkowie klubu tworzą rękodzieło wykorzystując 
różnorodne materiały i techniki manualno-plastyczne. 
Zajęcia stałe: 

1) Zajęcia szachowe dla dzieci – 12 osób 
Zajęcia odbywały się 1 raz w tygodniu -  2 ½ godziny. W ramach zajęć uczestnicy uczyli się zasad gry 
w szachy, która rozwija logiczne myślenie, pamięć i koncentrację. Zajęcia zakończyły się w styczniu. 

2) Zumba – 12 osób 
Zajęcia ruchowe/taneczne, odbywały się raz w tygodniu przez 1 godzinę. 

3) Zumba strong- 12 osób 
Zajęcia ruchowe/taneczne odbywały się raz w tygodniu 1 godzinę. 

 
Wyżej wymienione zajęcia stałe, spotkania klubów działały w tej formie od 1.01.2021r. do 12.03.2021r. kiedy to 
decyzją rządową zawieszono działalność Bieszczadzkiego Domu Kultury, w związku z  sytuacja związana z wirusem 
SARS-Cov-2 ( rozporządzenia : Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 marca 2020, Ministra Zdrowia 
z dnia 20 marca 2020). 
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Od 12 marca 2021 r. do 8 czerwca 2021 r. powyższe zajęcia i spotkania nie były organizowane, a Bieszczadzki Dom 
Kultury realizował cele statutowe poprzez działania online, natomiast praca bieżąca została dostosowana do 
obowiązujących norm sanitarnych i wytycznych rządowych, a mianowicie: 
-zakupienie środków dezynfekujących- mydła antybakteryjne, płyny antybakteryjne, środki dezynfekujące 
w  sprayu, rękawiczki i maseczki ochronne 
- zapoznanie pracowników z obowiązującymi zasadami pracy w związku z sytuacją pandemii, zapoznanie 
z zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 12 marca 2020 w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się 
wirusa SARS–COV-2  wśród Pracowników Urzędu Miasta i Gminy Lesko oraz jednostek organizacyjnych Lesko  
- pracownicy wybierali zaległe urlopy wypoczynkowe, 
-wprowadzenie zarządzeniem wewnętrznej procedury i zmian czasu pracy, tak aby na jednej zmianie ograniczyć 
ilość osób (dwuzmianowość) 
-uporządkowane zostały wszystkie pomieszczenia służbowe, została dokonana ich dezynfekcja, uporządkowano 
też archiwum BDK 
-przeprowadzona została tez inwentaryzacja 
- prowadzenie bieżącej działalności w celu zachowania ciągłości jednostki, 
W maju wniosek BDK o dofinansowanie z programu Patriotyzm Jutra z Muzeum Historii Polski został 
rozstrzygnięty pozytywnie, w związku z tym rozpoczęte zostały przygotowania związane z realizacją projektu.  
Stacjonarna działalność i otwarcie budynku BDK nastąpiło 8 czerwca. W oparciu o wytyczne sanitarne został 
stworzony regulamin dla odwiedzających i pracowników, regulujący m.in. możliwą maksymalną ilość osób 
w całym budynku, w poszczególnych pomieszczeniach, umieszczone zostały także grafiki informacyjne o 
zachowaniu dystansu, dezynfekcji, zasłanianiu ust i nosa, procedura zachowania w przypadku osoby z 
podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-COV-2. 
Stacjonarnie wróciły lub pojawiły się nowe następujące zajęcia/sekcje: 

1. Sekcja taneczna Zespołu Bieszczadzkie Żabki – 80 osób 
Zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży odbywały się w 4 grupach wiekowych:  
Kijanki – zajęcia 2 razy w tygodniu – 1 godzina 
Mini Żabki – zajęcia 2 razy w tygodniu – 1 godzina 
Bieszczadzkie Żabki– zajęcia 2 razy w tygodniu – 1 godzina 
Foks– zajęcia 2 razy w tygodniu – 1 godzina 
Wszystkie grupy podzielone były na dwie części, tak aby ograniczyć ilość osób na zajęciach.  

2. Sekcja muzyczna -15 osób 
Zajęcia odbywały się 4 razy w tygodniu – 2 godziny. Po każdym uczestniku pracownik gospodarczy BDK 
dezynfekował pomieszczenie i instrumenty. 
W ramach zajęć dzieci i młodzież zdobywają wiedzę teoretyczną z zakresu muzyki, nabywają umiejętności gry na 
instrumentach. Nauka gry na pianinie, keyboardzie, akordeonie oraz gitarze odbywała się w toku indywidualnym 

3. Zumba- 10 osób 
Powrót zajęć 1 raz w tygodniu, z zachowaniem wytycznych sanitarnych obowiązujących w  BDK. 

4. Kółko szachowe: 6 osób 
Zajęcia odbywały się w okresie wakacyjnym z instruktorem, raz w tygodniu 2,5 godziny. W  ramach zajęć 
uczestnicy uczyli się zasad gry w szachy, która rozwija logiczne myślenie, pamięć i koncentrację 

5. Warsztaty rękodzieła: 13 osób 
To nowa propozycja BDK zajęć dla dzieci na wakacje (lipiec, sierpień). Zajęcia odbywały się  2  razy w tygodniu po 
2 godziny. W ramach darmowych zajęć dzieci nauczyły się  wykonywać przy pomocy różnych technik 
rękodzielniczych przedmioty codziennego użytku czy ozdoby. (zdj. 2) 

6. Sala Prób: 5 osób 
Próby zespołów rockowych odbywające się raz w tygodniu. 
W stosunku do poprzedniego roku spadła ilość spotkań klubów, w przypadku klubów seniora -  całkowicie oraz 
ilość uczestników poszczególnych zajęć.  
Bieszczadzki Dom Kultury w zaistniałej sytuacji częściowo zmienił działalność na działania w  sieci ale też 
poszukiwał nowych, bezpiecznych i zgodnych z wytycznymi propozycji kulturalnych dla mieszkańców. Dlatego też 
uruchomiona została Sala Prób BDK. (zdj. 1) W sali znalazł się niezbędny sprzęt będący w zasobach domu kultury: 
zestaw perkusyjny, wzmacniacz gitarowy, wzmacniacz basowy, zestaw nagłośnieniowy. Możliwość korzystania z  
sali miały zarówno zespoły doświadczone jak i te, które chciały rozpocząć swoją przygodę muzyczną. Celem 
uruchomienia takiej sali jest wspieranie młodych i doświadczonych zespołów, pomoc w  rozwoju talentu, fachowa 
pomoc akustyków BDK i zachęta do rozwoju artystycznego mieszkańców naszej gminy.  
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Zdjęcie 2  – Warsztaty rękodzieła                                                          Zdjęcie 1 – Sala Prób BDK Lesko 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-ROZRYWKOWA 

WYSTAWY 
W 2020 roku zorganizowano 42 edycję wystawy „Bieszczadzkie Zadumania” w Galerii Sztuki Synagoga. 
W związku z pandemią otwarcie przesunęło się z 1 maja na 1 czerwca i odbyło się bez uroczystego 
koncertu inaugurującego corocznie początek wystawy. Do 15 października zwiedzić ale także nabyć 
można było dzieła bieszczadzkich i regionalnych artystów, nawiązujące tematyką do kultury, przyrody i 
tradycji Bieszczad.  
W Małej Galerii BDK zorganizowano następujące wystawy: 

 10.01.2020-04.02.2021: Wystawa komiksu Antonio Marinetti/ Mała Galeria BDK 

 07.02.2020 -03.03.2020: Wystawa fotografii "Migawki Sanockie" prezentująca nasze sąsiedzkie miasto 
z perspektywy dziewięciorga fotografów zrzeszonych przy Osiedlowym Domu Kultury "Puchatek" 
w Sanoku/Mała Galeria BDK 

242

187,5

Średnia liczba uczestników zajęć BDK 2019/2020 r.

2019 r. 2020 r.



 
170 

 
 

 06.03.2020- 30.05.2020: Wernisaż i wystawa malarstwa i grafiki Klaudii Kordyaczny-Rychlec/Mała Galeria 
BDK (zdj. 3) 

 22.06.2020 – 30.08.2020: Wystawa – Piotr & Piotr Woroniec "Kształt Różnicy" /Mała Galeria BDK 

 01.09.2020-30.09.2020: wystawa „Świat Patchworku” oczami dwóch artystek: Sylwii Ignatowskiej i Sylwii 
Haluch/Mała Galeria BDK (zdj. 4,5) 

 04.10.2020- 31.12.2020: Wystawa pt. "Jedno życie leskie - dziejowe szelesty miasta". Teatralizowana 

wystawa Jarosława Figury z okazji 550 lat miasta Leska. Uroczyste otwarcie odbyło się 4 października, 

w dwóch etapach, z zaproszonymi gośćmi i mieszkańcami, w reżimie sanitarnych. Otwarciu towarzyszyły 

inscenizacje teatralizowane z udziałem uczniów LO Lesko oraz tancerzy Bieszczadzkich Żabek. Wystawa 

realizowana w ramach programu Muzeum Historii Polski w projekcie Patriotyzm Jutra , na który BDK 

otrzymał dotację. Umiejscowiona jest na strychu leskiej biblioteki. (zdj. 6) 

 
Ostatnia wystawa w Małej Galerii zakończyła się końcem września ze względu na  1  etap prac 
remontowo-budowlanych zaplanowanych w budynku BDK. Ponadto dwie ostatnie wystawy w Małej 
Galerii BDK odbyły się ze względu na pandemię bez wernisażu czy finisażu.  

 

Zdjęcie 3 - Wernisaż i wystawa malarstwa i grafiki Klaudii Kordyaczny-Rychlec/Mała Galeria BDK 
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Zdjęcie 4,5 - wystawa „Świat Patchworku” oczami dwóch artystek: Sylwii Ignatowskiej i Sylwii 
Haluch/Mała Galeria BDK 
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Zdjęcie 6 - Wystawa pt. "Jedno życie leskie - dziejowe szelesty miasta". Teatralizowana wystawa 
Jarosława Figury z okazji 550 lat miasta Leska. 

 
 
 

KONCERTY:  
 12.01.2020: Finałowy koncert Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na scenie obok licytacji 

przedmiotów na  cele zbiórki WOŚP zagrały następujące zespoły: Audioties, Kapitał, Lirepi, The Endless 
River, Under Cover 

o Ponadto w holu BDK odbywał się kiermasz przedmiotów, z których pieniądze ze  sprzedaży 
zasiliły puszki WOŚP. 

 16.02.2020: Operetka – Paryski Romans. Największe operetkowe przeboje, choreografia rodem z Paryża 
(zdj. 8) 

 8.03.2020: Koncert Artura Gotza - promujący płytę pt. "Mężczyzna prawie idealny". Koncert z okazji Dnia 
Kobiet (zdj. 7) 

 5.07.2020: Rodzinne grillowanie na leskich bulwarach (przy Basenie Aquarius) – w  ramach odwołanego 
Pikniku Country odbył się koncert zespołu Under Cover na  scenie mobilnej BDK. 

 8.08.2020: koncert plenerowy Grzegorza Michalika i Marcowych Aniołów. Koncert odbył się podczas Dnia 
Otwartego Galerii Sztuki Synagoga. 
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 28.08.2020: koncert na zakończenie wakacji w leskim amfiteatrze. Wystąpiły zespoły: The Beatlmen oraz 
Kapitał (zdj. 9) 

Zdjęcie 7 - Koncert Artura Gotza - promujący płytę pt. "Mężczyzna prawie idealny". Koncert z okazji Dnia Kobiet 

Zdjęcie 8 - Operetka – Paryski Romans. Największe operetkowe przeboje, choreografia rodem z Paryża. 

 
Zdjęcie 9 - koncert na zakończenie wakacji w leskim amfiteatrze. Wystąpiły zespoły: The Beatlmen oraz Kapitał 
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SPEKTAKLE TEATRALNE 
 04.01, 05.01, 06.01 2020: Jasełka Bożonarodzeniowe w siedmiu aktach przedstawiane przez Ruch 

Apostolstwa Młodzieży działający przy Parafii Nawiedzenia NMP w Lesku. (zdj. 11) 
 10.01.2020: Spektakl Jasełkowy uczniów SP w Lesku oraz występ uczniów ZSS Hoczew - najpiękniejsze polskie 

kolędy 
 14.02.2020: Spektakl pt. "Różne oblicza miłości" w wykonaniu uczniów z LO Lesko (zdj. 10) 
 17.02.2020: Teatr Artenes -spektakl dla dzieci ze szkół podstawowych. Spektakl odbył się trzykrotnie w ciągu 

dnia dla różnych grup wiekowych. 
 27.11.2020: Premiera online spektaklu pt. „Jedno życie leskie”. Emisja na Facebooku BDK oraz Facebooku 

Miasta i Gminy Lesko. Spektakl realizowany w ramach programu Muzeum Historii Polski w projekcie 
Patriotyzm Jutra, na który BDK otrzymał dofinansowanie. Spektakl opowiadał o życiu rodziny Zwonarzów 
z Leska, którzy uratowali przed zagładą żydowską rodzinę Wallachów. 

 
 

Zdjęcie 10 - Spektakl pt. "Różne oblicza miłości" w wykonaniu uczniów z LO Lesko 
Zdjęcie 11 - Jasełka Bożonarodzeniowe w siedmiu aktach przedstawiane przez Ruch Apostolstwa Młodzieży 

działający przy Parafii Nawiedzenia NMP w Lesku. 
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ŚWIĘTA NARODOWE 
229 rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja: w związku z pandemią Covid-19 nie odbyły się oficjalne uroczystości 
związane z tym świętem narodowym. Chętne do złożenia kwiatów delegacje mogły to zrobić w wcześniej 
wyznaczonych godzinach i z ograniczeniem ilości osób. Ponadto w mediach społecznościowych BDK oraz Miasta 
i Gminy Lesko transmitowane było przemówienie burmistrza Pana Adama Snarskiego z okazji 229 rocznicy 
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja (zdj. 12). 
Kwiaty pod pomnikami złożyły delegacje przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy Lesko dyrektorzy gminnych 
instytucji, kierownicy jednostek organizacyjnych oraz prezesi spółek gminnych.   
 102 rocznica Odzyskania Niepodległości: w związku z pandemią Covid-19 nie odbyły się oficjalne uroczystości 
związane z tym świętem narodowym. Chętne do złożenia kwiatów delegacje mogły to zrobić w wcześniej 
wyznaczonych godzinach i z ograniczeniem ilości osób. Kwiaty pod pomnikami złożyli przedstawiciele Urzędu 
Miasta i Gminy Lesko, dyrektorzy gminnych instytucji, kierownicy jednostek organizacyjnych oraz prezesi spółek 
gminnych (zdj. 13). 
 

          Zdjęcie 12          Zdjęcie 13 

PROJEKTY GRANTOWE 
1. W terminie od września 2020 do końca grudnia 2020 Bieszczadzki Dom Kultury realizował projekt pt. 

"Wielcy Leszczanie drogowskazem jutra" w ramach programu Patriotyzm Jutra dotowanego ze 
środków Muzeum Historii Polski. W ramach tego programu BDK otrzymał 30 000,00 zł dofinansowania 
z czego 3 000 zł stanowił wkład własny BDK.  
Celem głównym projektu była edukacja historyczna zarówno młodego pokolenia, nie tylko Leszczan, ale 
też młodzieży z terenu całego Podkarpacia, przebywających w  naszym mieście turystów i gości, jak też 
ukazanie nowatorskiego sposobu myślenia i  działania w tworzeniu ekspozycji i działań odnoszących się 
do historii, zgodnych ze współczesnymi trendami XXI wieku. 
Projekt dotyczący 550 lecia uzyskania przez Lesko praw miejskich i nawiązywał do historycznych postaci, 
które naznaczyły Lesko swoim życiem i dbaniem o niego i jego mieszkańców, m.in. Stanisław i Piotr 
Kmita, Wincenty Pol, Józef i Franciszka Zwonarz, Miron Lisikiewicz, Aleksander Śliżyński. 
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Głównym działaniem projektowym była teatralizowana (interaktywna) wystawa z okazji 550-lecia. (zdj. 
14) Przygotował ją dla Leska Jarosław Figura - znany lubelski aktor, scenograf i reżyser. Przestrzeń na 
strychy leskiej biblioteki zaaranżowana została za pomocą plastyki, dokumentów, dźwięku oraz działań 
interaktywnych z udziałem zwiedzających. Wernisaż wystawy, który odbył się 4 października dodatkowo 
osnuty był działaniami teatralnymi, w których udział wzięli uczniowie LO oraz tancerze zespołu 
Bieszczadzkich Żabek. Podczas oficjalnego otwarcia wystawy, które ze względów bezpieczeństwa 
sanitarnego odbyło się w dwóch turach mieszkańcy i  zaproszeni goście mogli porozmawiać z twórcą 
tego miejsca Jarosławem Figurą. Odbiór wystawy spotkał się z wielkim wzruszeniem zwiedzających, 
wśród których byli także darczyńcy eksponatów i potomkowie postaci upamiętnionych na wystawie. 
Kontynuacją otwarcia wystawy były tygodniowe warsztaty artysty z mieszkańcami miasta Leska 
przygotowujące do nagrania i premiery spektaklu online na zakończenie działań projektowych. Spektakl 
teatralny pt. „Jedno leskie życie”- scenariusz, scenografia i reżyseria: Jarosław Figura, oparty będzie o 
życie Józefa Zwonarza został wyemitowany w mediach społecznościowych BDK i Miasta i Gminy Lesko 
oraz na youtubie gminy Lesko. 
Przy realizacji projektu BDK kultury współpracował z następującymi instytucjami i ich przedstawicielami: 
Zespół Taneczny Bieszczadzkie Żabki, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Lesku wraz z uczniami, OSP 
Nowosielce, OSP Bezmiechowa, Zarząd Miejsko-Gminnego Oddziału Ochotniczych Straży Pożarnych w 
Lesku, pracownicy Leskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego:  Zbigniew Michór, Piotr Puchała, Marian 
Siwarski, pracownicy Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w  Lesku, pracownicy Urzędu Miasta i 
Gminy Lesko: Mateusz Semczak, Ryszard Woźny, pracownicy Basenu Aquarius Lesko oraz liczni 
wolontariusze. Wszystkie osoby wymienione są na tablicy z podziękowaniami umieszczonej na 
wystawie.  

2. Bieszczadzki Dom Kultury w wyniku złożonego wniosku w Lokalnej Grupie Działania Nasze Bieszczady 
otrzymał grant w wysokości 9.714,00 zł. Otrzymany grant pochodzi z „Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Tytuł grantu: „Poprawa 
plenerowego zaplecza kulturalnego poprzez doposażenie Bieszczadzkiego Domu Kultury. Zakupione 
zostały: 
-Namioty plenerowe sztuk 4 o wymiarach 3m x 4,5m 
-Stoły cateringowe szt. 4 
-Ławki cateringowe szt.8 
Zakup tych rzeczy zapewnia BDK lepszą organizację imprez plenerowych, takich jak jarmarki, koncerty, 
warsztaty, itp. 
  

Zdjęcie 14 - teatralizowana (interaktywna) 
wystawa z okazji 550-lecia uzyskania przez 

Lesko praw miejskich 
 

IMPREZY CYKLICZNE 
 

Imprezy cykliczne odbywające się corocznie 
jak: Dni Leska, Bieszczadzki Festiwal Książki, 
Festiwal Country, Dożynki, Senioriada i 
Sylwester na Rynku w związku z pandemią 
koronawirusa zostały odwołane. Udało się 
zorganizować III Leski Jarmark 
Bożonarodzeniowy, który odbył się na 
zasadach targowiska miejskiego, z mniejszą 
ilością stoisk i bez towarzyszących mu 
występów muzycznych i teatralnych. 
W związku z tym, iż cały 2020 rok dla kultury 
okazał się być okresem przestoju, marazmu, 
zamykania i częściowego otwierania instytucji 
kultury i ich działalności – funkcjonowanie 
BDK dostosowane zostało do panujących 
warunków. Od stycznia do marca działalność 
domu kultury odbywała się zgodnie 
z zaplanowanym harmonogramem wydarzeń. 
Od 12 marca w wyniku lockdownu i 
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zamknięcia m.in. instytucji kultury BDK przeniósł częściowo działalność do sieci a pozostałe wydarzenia 
planowane były niemal na bieżąco z dostosowaniem się do panujących w danym okresie ograniczeń i 
wytycznych sanitarnych. 
Poniżej wymienione są działania i wydarzenia od początku do końca roku 2020, które przedstawiają 
w jakim stopniu zmieniła się działalność domu kultury i jakie nowe działania pojawiły się. 

 

Inne 
wydarzenia 
kulturalne, 
edukacyjne i 
rozrywkowe 
organizowane 
i 
współorganiz
owane przez 
BDK 

1. 13.01.-24.01.2020 :Ferie z BDK: zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży, zumba dla 
dzieci.19 stycznia w ramach ferii odbyła się zabawa  karnawałowa dla dzieci 

2. 09.02.2020: występ i koncert w wykonaniu przedszkolaków z Przedszkola 
Samorządowego im. Misia Uszatka w Lesku z okazji 550lecia nadania praw 
miejskich Lesku. 

3. 23.02.2020: turniej charytatywny FIFA: pomoc w zorganizowaniu turnieju: 
udostepnienie sali, sprzętu pomoc kadrowa. 

4. 17.03.2020-19.04.2020: BDK we współpracy z leską biblioteką stworzył cykl 
filmików „Kultura dla Was” edukacyjnych online, publikowanych w mediach 
społecznościowych obu instytucji. W ramach cyklu nagraliśmy filmiki m.in.: 
Czytanie książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych, ćwiczenia fitness, rękodzieło, itp. 
Łącznie około 20 filmików.   

5. 20.04.2020-16.06.2020: BDK dołączył do akcji Leszczanie dla Miasta organizowanej 
przez Biuro Promocji, Kultury i Turystyki UMiG Lesko i stworzył cykl filmików ze 
zdjęć z archiwum BDK. Cykl miał na celu powrót do wydarzeń minionych w naszym 
mieście, zainteresowanie odbiorców historią gmin, kultywowanie lokalnych tradycji 
i wzmocnienie lokalnego patriotyzmu. 

6. 18.07.2020: Dzień Otwarty Galerii Sztuki Synagoga: to wydarzenie kulturalne 
stworzone po to by promować wśród mieszkańców i turystów niezwykłe miejsce 
jakim jest Galeria Sztuki umieszczona w zabytkowej Synagodze. Cały dzień na 
zielonym skwerku obok synagogi, na zewnątrz wystawiali swoje prace artyści, 
rękodzielnicy, odbyły się też darmowe warsztaty garncarstwa, pokazy rzeźby i 
malarstwa. Zaplecze gastronomiczne z regionalnymi przysmakami przygotowało 
KGW Średnia Wieś, a całości towarzyszyła muzyka klezmerska. Dzięki wydarzeniu 
mieszkańcy i turyści mogli przyjrzeć się pracy artystów, porozmawiać z nimi i 
zakupić oferowane przez nich dzieła/przedmioty. 
Wydarzenie odbywało się w reżimie sanitarnym. 

7. 24.07 i 31.07.2020: kina plenerowe w leskim amfiteatrze. Powrót do kina 
plenerowego po wielu latach, to wydarzenie które przyciągnęło wielu mieszkańców 
i turystów do obejrzenia następujących projekcji filmowych: Green Book i Wielkie 
Piękno. Ponadto przed projekcją filmu głównego wyświetlony został spot 
reklamowy promujący Gminę Lesko „Spacer z Czarną Damą”.  
Wydarzenie odbywało się w reżimie sanitarnym. 

8. 25.07.2020: Dancing pod gwiazdami „Maska Party” Zabawa taneczna dla 
mieszkańców, w związku z pandemią uczestnicy mieli założone maski, które 
stanowiły obok zabezpieczenia również element przebrania. Podczas zabawy odbył 
się konkurs na najlepszą maskę, a zwycięzca otrzymał nagrodę w postaci biletu na 
spektakl teatralny. 
Wydarzenie odbywało się w reżimie sanitarnym. 
 

9. 6.08.2020: Gala Inaugurująca Program Ogólnopolskiej Karty Seniora. BDK we 
współpracy z UMiG Lesko. Na gali przedstawiciele Stowarzyszenia Manko 
przedstawili założenia Ogólnopolskiej Karty Seniora, korzyści z niej płynące jak 
również razem z burmistrzem Panem Adamem Snarskim wręczyli zgromadzonym 
na Sali seniorom karty. 
Wydarzenie odbywało się w reżimie sanitarnym. 

10. 16.08.2020: Rodzinny Festiwal Różności – plac nad Sanem. Organizacja: BDK we 
współpracy z LCEiS oraz Stowarzyszeniem Przestrzenie Wyobraźni. Podczas 
festiwalu odbyły się: rodzinne konkursy sportowe, konkurs plastyczny dla dzieci, 
atrakcje dla dzieci, występ zespołu tanecznego Bieszczadzkie Żabki a dodatkowo 
BDK zorganizował Wakacyjny Przegląd Talentów Artystycznych. W przeglądzie 
wystąpiły dzieci i młodzież w wieku od 8 do 18 roku życia, przyznane zostały 
wyróżnienia w trzech kategoriach wiekowych, wszyscy uczestnicy otrzymali 
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dyplomy i upominki a zwycięzcy nagrody główne ufundowane przez sponsorów.  
Wydarzenie odbywało się w reżimie sanitarnym. 

11. 18-19.12.2020: III Leski Jarmark Bożonarodzeniowy. Jarmark odbył się w reżimie 
sanitarnym, na zasadach targowiska, bez towarzyszących mu koncertów, wydarzeń 
i konkursów. 
 
 
         

Konkursy 1. 10.01.2020: Finał Konkursu na najpiękniejszą Szopkę i kartkę Bożonarodzeniową. 
Współorganizacja konkurs wraz z Zespołem Szkół Samorządowych w Hoczwi.  

2. 16.03.2020-09.04.2020: konkurs internetowy dla dzieci, młodzieży i rodzin z terenu 
Miasta i Gminy Lesko, pt. 

            " JAK SPĘDZAM SWÓJ WOLNY CZAS". 
3. 20.05.2020-29.05.2020: Konkurs internetowy pt. „Zaprojektuj swój Wymarzony 

Mini Park Rozrywki”. Konkurs współorganizowany z UMiG Lesko oraz LGD Nasze 
Bieszczady z okazji Dnia Dziecka. Prace w konkursie stanowią inspirację na 
przyszłość do budowy strefy zabaw dla dzieci i młodzieży w naszej gminie. Oficjalne 
rozdanie nagród w konkursie przez Burmistrza Miasta i Gminy Lesko, Dyrektora LGD 
Nasze Bieszczady oraz Dyrektora BDK odbyło się 5 czerwca w Sali Urzędu Miasta. 

4. 06.11.2020- 13.11.2020: Internetowy Konkurs z okazji 102 rocznicy odzyskania 
przez Polskę Niepodległości, pn. „Wiersz dla Mojej Ojczyzny”. Konkurs odbył się w 4 
kategoriach wiekowych, z której wyłoniony został w każdej jeden zwycięzca. 
Nagrody książkowe, gry planszowe i dyplomy ufundował BDK. 

5. 03.12-16.12. 2020: Konkurs na najpiękniejszą szopkę i kartkę bożonarodzeniową, 
we współpracy z Zespołem Szkół Samorządowych w Hoczwi. Ze względu na 
pandemię prace wyłonione na etapach szkolnych konkursu składane były w szkole 
podstawowej w Hoczwi, gdzie jury konkursu wybrało najlepsze kartki i szopki. 
Odbiór nagród odbył się bez udziału publiczności, laureaci pojedynczo zjawiali się 
po odbiór. 

 
Zdjęcie 15 - Rodzinny Festiwal Różności – plac nad Sanem. Organizacja: BDK we współpracy z LCEiS oraz 
Stowarzyszeniem Przestrzenie Wyobraźni 
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Zdjęcie 16 - Dzień Otwarty Galerii Sztuki Synagoga 
 
W omawianym okresie sprawozdawczym, we wszystkich imprezach i uroczystościach organizowanych przez 
Bieszczadzki Dom Kultury w związku z pandemią COVID-19 wzięło udział około 12 000 tysięcy osób.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wszelkie działania i ich promocja były na bieżąco umieszczane na stronie BDK www.bdk.lesko.pl oraz po 
zmianie adresu strony na www.lesko.pl/bdk a także w mediach społecznościowych BDK oraz Miasta i Gminy 
Lesko oraz na stronie www.lesko.pl.  
Ponadto wszystkie wydarzenia, działania, zajęcia promowane były za pomocą: plakatów, ulotek, maili, 
informacji na regionalnych i lokalnych portalach internetowych jak np. www.mojelesko.pl, www.isanok.pl, 
www.wbieszczady.pl, i innych związanych z kulturą. 
Działalność BDK promowana była także w mediach – radio: m.in. Trendy Radio, Radio Rzeszów, telewizja: TV 
Obiektyw, prasa : Echo Bieszczadów, Gazeta Bieszczadzka. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Łączna liczba osób 20000 12000

Liczba osób biorąca udział w imprezach organizowanych 
przez BDK w latach 2019/2020

2019 r. 2020 r.

http://www.bdk.lesko.pl/
http://www.lesko.pl/bdk
http://www.lesko.pl/
http://www.mojelesko.pl/
http://www.isanok.pl/
http://www.wbieszczady.pl/
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VII. REALIZACJA ZADAŃ GMINY POPRZEZ SPÓŁKI  
 

1. SPÓŁKA SPORT LESKO 
 
Sport Lesko Sp. z o.o. w Lesku powstała jako spółka z o.o w  2011  roku z kapitałem założycielskim 50 000 zł. Jest 
to spółka komunalna, 100% udziałów posiada Gmina Lesko. Zadaniem nowopowstałej spółki było wybudowanie 
kompleksu basenowego AQUARIUS oraz zarządzanie nim po wybudowaniu.   
W lipcu 2014 r. został oddany do użytku basen kryty, w lipcu 2016 r. oddano do użytku basen zewnętrzny, w lipcu 
2017 r. szatnie dla basenu zewnętrznego na 180 szafek. Dzisiaj Spółka Sport Lesko zarządza oprócz basenów 
również stadionem z boiskiem trawiastym wraz z zapleczem (pomieszczenia klubowe,  szatnie  z prysznicami,  
toalety,  pomieszczenia socjalne i magazynowe), kortami ziemnymi, euro-boiskiem ze sztuczną nawierzchnią, 
boiskiem wielofunkcyjnym, a w sezonie zimowym krytym sztucznym lodowiskiem                                                                                                    
Rok 2020 ze względu na pandemię Sars – COVID – 19 był rokiem nietypowym. W związku z ogłoszeniem przez 
Radę Ministrów stanu epidemiologicznego zgodnie z rozporządzeniem z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w dniu 12 
marca 2020r. basen zatrzymał swoją działalność na wszystkich obszarach do dnia 08 czerwca 2020 r. 
Od 09 czerwca do 16 października  przy zachowaniu pełnego reżimu sanitarnego  ponownie wznowił działalność 
dla wszystkich klientów. Następnie od 17 października 2020 r. działając na podstawie Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 09 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020, poz. 1758 ze zm.) działalność basenu Aquaris została 
zawieszona do 19 października 2020 r. w związku ze zmianą wytycznych Ministerstwa Sportu od 20.10.2020 r. 
BASEN AQUARIUS został udostępniony dla: 

 sekcji pływackich 
 osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub 

wydarzeń sportowych, 
 studentów i uczniów - w ramach zajęć szkolnych 
 uczestników nauki grupowej i indywidualnej 

 
Powyższa sytuacja miała znaczący wpływ na działalność spółki oraz wpłynęła na pogorszenie sytuacji finansowej 
spółki poprzez spadek przychodów. W celu prowadzenia dalszej działalności i utrzymania miejsc pracy Spółka 
Sport Lesko z o.o. w ramach wsparcia  skorzystała z tarcz dedykowanych dla MŚP.   
Do dnia 31.12.2020 r. spółka otrzymała: 

 Dotacja z PFR tarcza 1.0  - 145 057.00 zł 
 Dopłata do wynagrodzeń - Powiatowy Urząd Pracy Lesko, ustawa z dnia 02.03.2020 r. - 73 919,19 zł - za 

miesiące kwiecień, maj, czerwiec,  
3. Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek ZUS Jasło ustawa z dnia 02.03.2020 r. -  42 920,30 zł - za 
miesiące marzec, kwiecień, maj 2020 r.  
 
 
1.1. DZIAŁALNOŚĆ NA OBIEKTACH SPORTOWYCH 

Baseny 
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W tabeli poniżej przedstawiono źródła przychodów uzyskiwanych przez Spółkę, oraz procentowy udział w 
przychodach. Ogółem 59,93 % przychodów przypada ze sprzedaży biletów na basen, fitness, siłownię i saunę. 
Okres pandemii miał znaczący wpływ na działalność spółki szczególnie na osiągnięte przychody w porównaniu z 

rokiem 2019.  

 

 
Wyszczególnienie 

Wykonanie za pełny rok Wykonanie za pełny rok 

2019 2020 

zł netto % udział zł netto % udział 

1 2 3 4 5 

Przychody razem 2417722,11 100% 1976925,60 100% 

Przychody z basenu 1990836,70 82,34% 1184838,74 59,93% 

Przychody z boisk 74940,36 3,10% 52252,89 2,64% 

Przychody z udostępnienia energii 20494,10 0,85% 17168,65 0,87% 

Przychody z placu manewrowego 3689,40 0,15% 1169,80 0,06% 

Przychody z wynajmu pomieszczeń basenu i ogródka 65686,35 2,71% 98161,25 4,97% 

Przychody z zarządzania Euro boiskiem 117073,20 4,84% 117073,20 5,92% 

Przychody z reklam 605,00 0,03% 1459,35 0,07% 

Przychody z wynajmu torów 91410,35 3,78% 68082,24 3,44% 

Przychody lodowisko 52874,52 2,19% 74579,01 3,77% 

Przychody ze sprzedaży usług 0,00 0,00 4530,47 0,23% 

Przychody operacyjne/dotacje 0,00 0,00 357592,79 18,09 

Przychody finansowe 112,13 0,01% 17,21 0,001% 

 

 

 
 

Wyszczególnienie 
Wykonanie za pełny rok Wykonanie za pełny rok 

2019 2020 

zł netto % udział zł netto % udział 

1 2 3 4 5 

Koszty w układzie rodzajowym 3486431,66 100% 3251000,79 100% 

Amortyzacja 538555,87 15,48% 471649,33 14,50% 

Zużycie materiałów i energii 1337110,09 38,34% 1076680,29 33,18% 

Usługi obce 78463,26 2,25% 246839,56 7,58% 

Podatki i opłaty 199587,90 5,72% 194143,67 5,98% 

Wynagrodzenia 1133514,22 32,50% 1081922,59 33,28% 

Ubezpieczenie i inne świadczenia 183195,39 5,25% 159970,55 4,93% 

Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0.00 6658,87 0,20% 

Pozostałe koszty rodzajowe 16004,93 0,46% 13125,93 0,40% 

 



 
182 

 
 

Największy udział kosztów rodzajowych w 2020 roku stanowiły koszty wynagrodzeń w wysokości 33,28 %. 
Pomimo, że wzrosło wynagrodzenie minimalne oraz wzrosła minimalna stawka godzinowa dla umów cywilno- 
prawnych to odnotowano spadek kosztów wynagrodzeń w stosunku do roku 2019, spowodowane to było 
całkowitym zawieszeniem działalności spółki Sport Lesko w okresie od 12 marca  do 08 czerwca 2020 r. oraz  
częściowym ograniczeniem  od 17 października do 31 grudnia. 
 W związku z powyższym ograniczono  pracowników  do osób  zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, 
a pracownicy zatrudnieni na  podstawie umowy cywilno–prawnej zaprzestali świadczenia pracy w powyższych 
okresach.  
Kolejny znaczący koszt rodzajowy stanowił koszt zużycia materiałów i energii 33,18 % ogólnych kosztów. Spadek 
kosztów wiąże się również z czasowym zaprzestaniem działalności spółki. W okresie tym, zostało zmniejszone 
ogrzewanie hali basenowej oraz zmniejszono zużycie energii elektrycznej. Dodatkowo zostały przeprowadzone 
analizy mocy zamówionej dla usługi dystrybucji energii elektrycznej oraz dystrybucji  paliwa gazowego, na 
podstawie których moce umowne zostały zmniejszone. 
Spadek kosztów zużycia materiałów i energii spowodowany był również zmniejszeniem zużycia chemii 
basenowej, wody oraz ścieków. 
Znaczącym kosztem w strukturze rodzajowej były koszty amortyzacji wysokości 14,50 % ogólnych kosztów. 
Na  Basenie funkcjonują dwa Uczniowskie Kluby Sportowe. „UKS Aquarius” skupiające 307 członków w grupach 
pływackich i „UKS Lestur” skupiający 111 członków w grupach pływackich. Dla powyższych klubów sportowych 
i szkółek pływackich wynajmowano tory basenowe. Na basenie odbywają się również zajęcia dla dorosłych “ 
Poranne rekiny” dla seniorów.  
10 stycznia  znaleźliśmy się w gronie Laureatów Plebiscytu ORŁY AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ Z NOTĄ 

8.8/10 pkt.  
W 2020 r. baseny odwiedziło ponad 109 678 klientów. Najwięcej klientów odwiedziło basen w sierpniu 2020 r. tj. 
20083 klientów i w lipcu 2020  tj. 19839 klientów. 
Kapitał zakładowy spółki na 31.12.2019 r. wynosi 20.555.000,00 zł i tworzy go 20 555 udziałów o wartości 
nominalnej 1 000,00 zł każda. 
SPORT LESKO Sp. z o.o. w Lesku na 31.12.2020 rok zatrudniała na umowę o pracę 22 osoby. 
Stan zatrudnienia przedstawia poniższa tabela. 

Umowy o pracę  
Stanowisko  

Stan na 31.12. 2020 
    22 osoby 

Stan na  31.12.2019  
    22 osoby 

Stanowisko kadrowo-księgowe 1 osoba 1 osoba 

Stanowisko administracyjno -biurowe 1 osoba 0 osoba 

Informatyk 0 osoba 1 osoba 

Kierownik obiektów sportowych 1 osoba 1 osoba 

konserwatorzy 6 osób 6 osób 

kasjerki 3 osoby 3 osoby 

ratownicy 6 osoby 6 osoby 

sprzątaczki 4 osoby 4 osoby 

 

Na umowy cywilnoprawne Spółka zlecała świadczenie usług dla: Prezesa, 11 ratowników, 1 informatyk, 2 
sprzątaczki, 1 kasjerka, 
 1 osoby – do spraw BHP. Wynagrodzenie pobierały również 3 osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej Spółki. 
Fundusz płac wraz z obciążeniami z tytułu ubezpieczeń społecznych, FP i FGŚP wyniósł 1241893,14 zł. ( 38,28 % 
z całości kosztów). 

LODOWISKO 
Sztuczne lodowisko, znajduje się pod dużym namiotem wyposażonym w oświetlenie i nagłośnienie. Pod 
namiotem znajduje się również wypożyczalnie łyżew oraz toalety. Lodowisko w 2020 r. funkcjonowało 
w miesiącach: styczeń i luty. Natomiast w miesiącach listopad, grudzień lodowisko było nieczynne z powodu 
panującej pandemii i związanych  z tym obostrzeń. Oprócz klientów indywidualnych korzystały z niego grupy 
szkolne w ramach zajęć szkolnych.  
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Dzień 29.02.2020  był ostatnim dniem otwartym na naszej ślizgawce. Łyżwiarze z grup zorganizowanych 
(trenujących pod okiem Pani Juli Bernaś) pożegnali zimę z jej lodem i  przywołali wiosnę. Na lodowisku  został 
zrealizowany projekt pod patronatem KINDER PINGUI. Lodowisko wzbogaciło się o 5 pingwinów do nauki jazdy 
na łyżwach oraz 10 szt. kasków dla dzieci z atestem, 20 ochraniaczy na kolana oraz 100 szt. chustek pod kask. 
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W tym sezonie przez okres zimowy można było również nauczyć się jazdy figurowej na łyżwach pod okiem 
instruktora -  Julii Bernaś - byłej reprezentantki Polski w łyżwiarstwie figurowym, zdobywczyni Pucharu Europy 
we Włoszech, trenowana między innymi przez Aleksieja Miszina (trenera Mistrzów Rosji) w St. Petersburgu. 
Zajęcia skończyły się 28 lutego 2020 r. W wypożyczalni łyżew pracownicy Spółki świadczyli  również usługę 
ostrzenia łyżew.   
           

Z lodowiska w 2020 r. skorzystało 4858  osób: 
Styczeń        –  1558 osób  
Luty             –  3300 osób   
Przychody z lodowiska stanowiły  4,60 % przychodów. 

BOISKA / BULWARY 2020 
 
W roku 2018 oddano do użytku teren rekreacyjny - bulwar obejmujący min. plac zabaw,  piaszczyste boiska do 
siatkówki plażowej i piłki nożnej plażowej, ziemny tor rowerowy – pumptruck oraz trasy spacerowe wyposażone 
w urządzenia małej architektury. Teren rekreacyjny administrowany przez spółkę Sport Lesko jest oświetlony 
i monitorowany. Boiska piaszczyste były areną sportowych zmagań w ramach których rozegrano „Turniej 
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Lesko” w siatkówce plażowej oraz piłce nożnej plażowej.  
Infrastruktura sportowa administrowana przez spółkę Sport Lesko obejmuje pełnowymiarowe boiska 
z nawierzchnią naturalną i sztuczną oraz boisko wielofunkcyjne. Na stadionie przy ul. Jana Pawła II 1a 
zlokalizowany jest budynek zaplecza szatniowo – socjalnego w którym swoją siedzibę ma LKS „Sanovia” . Klub ten 
posiada sekcję szachów oraz piłki nożnej w ramach której funkcjonują 3 drużyny męskie  – seniorzy, juniorzy 
i trampkarze oraz 2 drużyny żeńskie – seniorki i młodziczki. Łącznie ok. 90 – piłkarek i piłkarzy wykorzystuje 
w cyklu całorocznym zarówno boiska piłkarskie jak i budynek szatniowy do organizowania treningów i meczów 
ligowych – w wymiarze średnio 24 godz. tygodniowo. 
Baza sportowa administrowana przez spółkę Sport Lesko jest również wykorzystywana przez Uczniowski Klub 
Sportowy „Wilczki”. Najmłodsi adepci piłki nożnej realizują swoje piłkarskie pasje w ramach cyklicznie 
organizowanych przez Stowarzyszenie zajęć treningowych, rozgrywek ligowych oraz dziecięcych festiwalów 
i turniejów piłkarskich. „Wilczki” poprzez start w wielu piłkarskich imprezach, zarówno lokalnych jak 
i ogólnokrajowych oraz osiąganym rezultatom, budują swoja markę  promując jednocześnie spółkę oraz miasto 
i gminę Lesko.   Regularnie w zajęciach treningowych na leskim Euroboisku uczestniczy ok. 100 „Wilczków” – 
w wymiarze średnio 22 godz. tygodniowo. 
W 2020 r. boiska piłkarskie – zarówno trawiaste jak i sztuczne - w zakresie zarządzania obiektami sportowymi 
były nieodpłatnie udostępniane przez spółkę Sport Lesko na rzecz klubów piłkarskich z terenu gminy Lesko tj. 
„Sanovia” Lesko, „Lotniarz” Bezmiechowa, „Pionier” Średnia Wieś, „Bieszczady” Jankowce, celem organizacji 
zajęć treningowych, meczów towarzyskich oraz rozgrywek ligowych. Boisko ze sztuczną nawierzchnią  było 
wynajmowane celem organizowania zimowych i letnich obozów piłkarskich na rzecz szkółek i akademii 
piłkarskich tj. SMS Jarosław, DAP Dębica, Fundacja Górnik Tarnów, UKS Olimpic Uniejów, Krakus Kraków. 
W okresie zimowym spółka Sport Lesko wynajmowała również boisko ze sztuczną nawierzchnią na rzecz klubów 
piłkarskich z poza gminy Lesko, celem organizowania zajęć treningowych i meczów towarzyskich. 
Infrastruktura sportowa administrowana przez spółkę Sport Lesko była w 2020 r. przedmiotem nieodpłatnego  
udostępnienia dla uczniów zarówno szkoły podstawowej jak i leskich szkół ponadpodstawowych celem 
organizacji zajęć wychowania fizycznego, szkolnych zawodów lekkoatletycznych i piłkarskich. 
Boisko wielofunkcyjne administrowane przez spółkę Sport Lesko jest wykorzystywane zarówno przez osoby 
indywidualne jak i grupy zorganizowane do realizacji zajęć sportowych z zakresu piłki siatkowej, tenisa ziemnego,  
uni - hokeja, gimnastyki i ćwiczeń ogólnorozwojowych. W okresie zimowym na terenie boiska wielofunkcyjnego 
zlokalizowane jest sztuczne lodowisko. 

SIŁOWNIA  
Od 01 listopada 2019 r. w lokalu wynajętym od Spółki Sport Lesko z o.o. działa siłownia Energy Fitnes Club, w 
której jest możliwość skorzystania z zajęć indywidualnych i grupowych. pod nadzorem trenera/instruktora Można 
również skorzystać z treningów personalnych, pod okiem trenera, który dobierze program treningowy do 
indywidualnych potrzeb i możliwości. Siłownia cieszy się   dużym      zainteresowaniem    wśród   mieszkańców   
Leska i nie tylko. W 2020 r. działała zgodnie z ograniczeniami związanymi z Covid – 19  i Rozporządzeniami.                  
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1.2. IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE, INTEGRACYJNE I SZKOLENIOWE 

SZKOLENIE 
22.01.2020 r. odbyło się darmowe szkolenie z POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ. 
Szkolenie poprowadzili wyszkoleni i doświadczeni ratownicy Basenu AQUARIUS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WALENTYNKI 
Na Basenie Aquarius 15 lutego 2020 r. odbył się romantyczny wieczór walentynkowy, zapachowe seanse 
w saunach przy muzyce disco DJ RUFIO i w flamingowej atmosferze można było popływać do północy. 

 
 

 

 

 

 

 

 

lI i III KONKURS PLASTYCZNY 

 
1. Tematem przewodnim konkursu I były: 
"Wymarzone wakacje na Basenie Aquarius w Lesku"  
2. Tematem przewodnim konkursu II były: "Pani Jesień na BASENIE AQUARIUS" 
 
Celem konkursów było rozwijanie inwencji twórczej w zakresie plastyki, rozwijanie sprawności manualnej 
i zdolności plastycznych, promowanie twórczości dziecięcej oraz promocję  naszego obiektu. Prace miały 
przedstawiać basen Aquarius i wymarzone pomysły na spędzenie czasu w akwenach wodnych lub na terenach 
rekreacyjnych (boiska, bulwary itp.) Spółki Sport Lesko latem i jesienią. 
 
Oceny prac dokona komisja złożona z 3 osób. Prace oceniała komisja w składzie: 
Przewodniczący komisji :  
mgr Oksana Kulczycka – Gajek – nauczyciel podstaw projektowania - kompozycji - ZSTiA w Lesku 
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mgr Elżbieta Kwiatanowska – Nawrocka – Prezes Zarządu 
mgr Andrzej Kijowski nauczyciel rysunku i malarstwa ZSTiA w Lesku 

 

  

 

 

 

 

ANIMACJE NA WAKACJE 
 04 lipca 2020 r. odbyła się I z III  cz. Animacji z aerobikiem w wodzie, pokazem nurkowania i łowieniem pereł. 
Wykwalifikowana kadra Basenu AQUARIUS przygotowała animacje na całe sobotnie i niedzielne dni dla małych i 
dużych. 
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TURNIEJ O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA I GMINY LESKO Pana 
Adama Snarskiego 
25 i 26 lipca na kompleksie sportowym Aquarius odbył się Sportowy 
weekend  z Gminą Lesko – z okazji 550-lecia miasta Leska w III 
kategoriach: 
 - piłka siatkowa plażowa 
-  piłka nożna plażowa 
-  piłka nożna na boisku trawiastym 
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II NOC BASENÓW  

 
29 sierpnia 2020 r.odbyło się drugie nocne pływanie do 1.00 w nocy- był to 
relaks przed rokiem szkolnym. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTA SENIORA   
w 07 sierpnia 2020 r. przystąpiliśmy do ogólnopolskiej akcji karta seniora  w 
związku z tym na basenie Aquarius dla wszystkich 60+ posiadających  kartę 
mamy 10% zniżkę. 
 "chcesz być zdrowy, młody, nie stroń nigdy od wody."- (autor: Andrzej Czesław 
Klimuszko). 
W sali widowiskowej bieszczadzkiego domu kultury odbyła się lokalna 
inauguracja programu będąca pokłosiem porozumienia zawartego pomiędzy 
Gminą, a Stowarzyszeniem Manko z Krakowa , w której mieliśmy przyjemność 
uczestniczyć.  
Oficjalnej inauguracji dokonali: 
Pan Adam Snarski – Burmistrz Miasta i Gminy Lesko, 
Pani Agnieszka Nanaszko – Dyrektor Bieszczadzkiego Domu Kultury, 
Pan Łukasz Salwarowski - Prezes Stowarzyszenia Manko i redaktor naczelny 
ogólnopolskiego magazynu „Głos Seniora”, 
Pan Marek Pilch – Ambasador „Głosu Seniora” oraz Zdrowego stylu życia. 
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RODZINNE GRILOWANIE 
05 lipca od godz. 15.00 do 21.00 na 
bulwarach przy Basen Aquarius Lesko 
można było spędzić miłe niedzielne 
popołudnie z rodziną i przyjaciółmi przy 
muzyce country. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ALEJA GIER  
Początkiem listopada 2020 r. dla najmłodszych i nie tylko powstała porcja kreatywnej zabawy - ALEJA GIER na 
bulwarach Basenu Aquarius z projektu - Przestrzenie wyobraźni zachęcająca do aktywnego spędzania czasu. Gry 

połączone są z aplikacją - http://9dots.pl/click-and-play.  
 

 

 

 

 

RUNMAGEDDON 
 
24 i 25 października 2020 r. na naszym obiekcie odbyła się  impreza 
sportowa, która była ogromną promocją naszej gminy i naszego regionu. 
Tegoroczna edycja ze względów na COVID-19 odbyła się tylko i wyłącznie dla 
zarejestrowanych uczestników, bez udziału osób towarzyszących, kibiców 
oraz widowni. 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F9dots.pl%2Fclick-and-play%3Ffbclid%3DIwAR1ayzA9nqCSUtTqRBwyfBQP1Ce0-LegU1U5XV6gdfZZTA76e8ydhvqiYRY&h=AT2q-0BykaGfUhFzvXXrbmt5c-FxXJtVEeY6K9cGLpxIxa1guVm3d7mi2r8TSIx6f20LV_SnvOkw4r_qewfu1BeBnYUoKPCJeEgUUOfA7rV7NEyC90aX-VNN2RYOboVRUQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT23IrKvEjkqbqNAfUPCpewdn0Tz40T8F_AmJCU4BrRqZGEpdby3fSuNuIe_FWEvNQa2MmmMVG6YVCsPtPiifXTT4ka_UbnKdWlCAjID_AG9EBlIkU1WU8kdUb0Lx5HPA_s9a4srm-DZ6JmIWuzfyBtarDYvwHBg-x8k8WJHcsaqnEUZlxDgBrvqJW1nhkAg3TxIkMye
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MIKOŁAJKI  
06 grudnia 2020 r. na BASENIE AQUARIUS odbyły się VI Zawody Mikołajkowe. 
130 młodych pływaków zmierzyło się w czterech kategoriach wiekowych: 10-latków, 11-latków, 12-latków oraz 
13-latków i starszych. Nie zawiódł również św. Mikołaj. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

DODATKOWE ATRAKCJE: 
W naszym obiekcie od końca lipca można 
było wypożyczyć hulajnogi i zwiedzać 
miasto Lesko. 

 
 

 

 

 

 

PROMOCJE 
 Z okazji Dnia Babci i Dziadka 21.01.2020 dziadkowie z wnukiem do lat 

15 mieli bezpłatne wejście na 1 godz. na Basen Aquarius 

 Z okazji Dnia Kobiet w dniu 8 marca dla dla każdej z Pań 

bilet normalny był o 50% tańszy. Dodatkową atrakcją dla 

Pań był pokaz mezoterapi z aktywnymi białkami. 
 Od 09 grudnia 2020 r. dzieci i młodzież do 18 roku życia z Gminy Lesko 

mogły korzystać bezpłatnie z basenu. 
 

Wszystkie karnety BASEN AQUARIUS zostały przedłużone o czas przerwy związanej z Covid -19 tj. o 89 dni. 
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2. SPÓŁKA LESKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE 
2.1. PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE 
Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lesku, przy ul. 
Przemysłowej 11, wpisana do rejestru przedsiębiorstw przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 02.11.2009 r. pod numerem 0000340935. Spółka powstała w wyniku 
przekształcenia istniejącego zakładu budżetowego pod nazwą Administracja Budynków Komunalnych 
i Wodociągów w Lesku zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 14 września 2009 r. Nr XXXIX/288/09. Jedynym 
wspólnikiem Spółki jest Gmina Lesko, która posiada 100% udziałów, tj. 8093 udziałów, łącznie w wysokości 
7.866.396,00 zł.  
Od 01.01.2020r. Zarząd Spółki składał się z dwóch Członków Zarządu, Pani Anny Hańczuk i Pana Zenona Gałęzy, 
którzy pełnili swoje funkcje do dnia 31.03.2020r. W dniu 01.03.2020r. została powołana na Prezesa Zarządu LPK 
Sp. z o.o. Pani Liliana Szymonowska. Od dnia 01.04.2020r. na Członka Zarządu została powołana Pani Joanna 
Scelina-Brzezińska, która pełniła swoją funkcję do dnia 31.07.2020r. 
Liliana Szymonowska przez 25 lat swojej pracy zawodowej związana była z Pocztą Polską S.A. gdzie zdobywała 
swoje doświadczenie zawodowe na różnych stanowiskach pracy, od pracownika niższego szczebla do stanowisk 
kierowniczych. Przez ostatnie 15 lat organizowała pracę i kierowała kadrą pracowniczą jako Kierownik 
a następnie Naczelnik Urzędu Pocztowego.   
W 2020r. odbyło się 6 posiedzeń Rady Nadzorczej, na których podjęto 22 uchwały m.in.: 

 Uchwała nr 1/2020 w sprawie wyrażenia opinii o Planie Finansowym Spółki na 2020r. 
 Uchwała nr 3/2020 w sprawie ustalenia celów zarządczych dla członków zarządu LPK Sp.  
 z o.o. na 2020 rok 
 Uchwała nr 6/2020 w sprawie powołania Prezesa Zarządu 
 Uchwała nr 8/2020 w sprawie wyrażenia opinii przedłożonego przez Zarząd sprawozdania finansowego 

za 2019r. 
 Uchwała nr 19/2020 w sprawie opinii o wyrażeniu zgody przez Walne Zgromadzenie na zaciągnięcie 

przez Zarząd zobowiązania na pokrycie finansowania projektu dofinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod nazwą „Rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie 
Aglomeracji Lesko”, budowy farmy fotowoltaicznej oraz zakupu koparko-ładowarki 

 Uchwała nr 21/2020 w sprawie rekomendacji wyboru najkorzystniejszej oferty finansowania zadań 
inwestycyjnych w LPK Sp. z o.o. 

 
Rada Nadzorcza na bieżąco kontrolowała sytuację finansową Spółki, omawiano problemy związane z gospodarką 
odpadami, gospodarką wodno-ściekową, wielokrotnie poruszano tematy związane z pozyskaniem finansowania 
wkładu własnego celem realizacji zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Lesko”. 
Opiniowane były wszystkie wydatki inwestycyjne tj. zakup kamery inspekcyjnej do wglądu sieci, przyłączy 
kanalizacji sanitarnej, deszczowej. Omawiano sytuacje dotyczące pandemii Covid-19 oraz jej wpływ na 
działalność i organizacje pracy w Spółce. 
W 2020r. odbyły się 3 posiedzenia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników LPK Sp.  
z o.o., na których zostało podjętych 20 uchwał. 
 
W związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem  i zwalczeniem COVID – 19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (DZ.U. z 2020 r. poz. 374)  Spółka podjęła następujące działania: 
1) w dniu 1 kwietnia 2020 roku  Zarządzeniem Prezesa Leskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o nr 

1A/04/2020 wprowadzono Regulamin Pracy Zdalnej dla pracowników na stanowiskach nierobotniczych 
w ramach działań prewencyjnych podejmowanych w spółce w związku z zagrożeniem zdrowia publicznego 
spowodowanym zakażeniami SARS – COV – 2; 

2) dokonano Oceny Ryzyka Zawodowego dla stanowisk pracy potencjalnie zagrożonych koronawirusem SARS-
COV-2, (COVID 19) bez względu na miejsce ich lokalizacji. Z przeprowadzoną Oceną Ryzyka Zawodowego  
oraz środkami ją ograniczającymi  zapoznano wszystkich pracowników zarówno na stanowiskach 
robotniczych jak i nierobotniczych. Wdrożono środki prewencyjne zmierzające do obniżenia ryzyka 
zawodowego; wdrożono procedury postępowania w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku 
z ewentualnymi zachorowaniami z powodu koronawirusa i z ewentualnym potwierdzonym zachorowaniem 
z powodu koronawirusa w Leskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. Celem procedury jest 
zapewnienie  higienicznych warunków pracy w Spółce oraz ochrona przed rozprzestrzenianiem się choroby. 
Ustalono zasady postępowania profilaktycznego  
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3) w związku z zachorowaniami z powodu koronawirusa, tak, aby zdrowi pracownicy Spółki nie byli narażeni na 
niebezpieczeństwo zarażenia się od osoby chorej, ustalono zasady postępowania w przypadku 
potwierdzonego w Spółce zachorowania z powodu koronawirusa. Z wyżej wymienionymi procedurami 
zapoznano wszystkich pracowników Spółki; 

4) zarządzeniem nr 1/BHP/2020 z dnia 20 lipca 2020 roku wprowadzono instrukcje w zakresie wdrożenia 
profilaktyki i procedur działań zapobiegawczych przed rozprzestrzenianiem i ochroną przed zakażeniem 
wirusem SARS – COV-2 (COVID  - 19). Z wyżej wymienionymi instrukcjami zapoznano wszystkich 
pracowników Spółki. 
 

2.2. DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZA 2020 R. 

I. Informacje uzupełniające o aktywach i pasywach  

 
Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych  
i prawnych. 
 
a) stan i zmiany środków trwałych 
Nazwa Stan na początek okresu Zwiększenia Zmniejszenia Stan na koniec okresu 

Grunty 323.821,16   323.821,16 

Budynki, lokale i obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej: 
w tym obcy środek trwały (Stacja 
Uzdatniania wody) 
w tym nakłady na obcy środek trwały 
(Stacja Uzdatniania wody d. PGR) 
w tym nakłady na obcy środek trwały 
(Kotłownia CO ul. Piłsudskiego 42) 
w tym obcy środek trwały (zawór 
redukcyjny wodociąg Unii Brzeskiej) 
w tym obcy środek trwały (zawór 
redukcyjny na wodociągu Przemysłowa) 
w tym obcy środek trwały (kanalizacja 
sanitarna SOSW ul. Smolki) 
 

6.354.610,47 
 
11.242,82 
 
7.948,35 
 
8.325,65 
 
 
4770,00 
 
4360,00 
 
4953,87 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6.354.610,47 
 
11.242,82 
 
7.948,35 
 
8.325,65 
 
 
4770,00 
 
4360,00 
 
4953,87 

Maszyny, urządzenia  2.313.682,50 50.673,87  2.364.356,37 

Środki transportowe 1.291.802,92 13.856,28  1.305.659,20 

Inne środki trwałe 40.629,87 22.000,00  62.629,87 

Razem 10.324.546,92 86.530,15  10.411.077,07 

 
Spółka w roku 2020 powiększyła swój majątek trwały o wartość netto 86.530,15 zł i składa się na to: 
1. Zakup pługa do śniegu – 4.450,00 zł 
2. Zakup Laptopa Lenovo Think Book – 3.721,14 zł 
3. Zakup pompy ściekowej SLV.80.80.110 – 13.874,98 zł 
4. Zakup pompy Hydro Vacum GAB.2.12 – 9.900 zł 
5. Zakup kamery inspekcyjnej wraz z wyposażeniem – 22.000 zł 
6. Zakup pompy pionowej OPF – 7.427,75 zł 
7. Zakup pompy głębinowej GAB.5.17 – 4.400 zł 
8. Zakup pompy ściekowej – 6.900 zł 
9. Nakłady remontowe na środki transportowe – 13.856,28 zł 
 
b) kształtowanie się umorzenia środków trwałych 
Nazwa Stan na początek  

okresu 
Umorzenie za rok Zmniejszenie Stan na koniec okresu 

Budynki, lokale i obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej 

1.713.878,40 96.275,79  1.810.154,19 

Maszyny, urządzenia i aparaty 
ogólnego zastosowania 

1.919.973,22 137.566,55  2.057.539,77 

Środki transportowe 469.288,30 150.680,52  619.968,82 
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Nazwa Stan na początek  
okresu 

Umorzenie za rok Zmniejszenie Stan na koniec okresu 

Inne środki trwałe 21.340,93 6.142,04  27.482,97 

Razem 4.124.480,85 390.664,90  4.515.145,75 

 
c) wartość netto środków trwałych  
Nazwa Stan na początek okresu Stan na koniec okresu 

Grunty 323.821,16 323.821,16 

Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4.640.732,074   4.544.456,28 

Urządzenia techniczne i maszyny 393.709,28 306.816,60 

Środki transportowe 822.514,62 685.690,38 

Inne środki trwałe 19.288,94 35.146,90 

Razem 6.200.066,07 5.895.931,24 

 
d) stan i zmiany wartości niematerialnych i prawnych  
Nazwa Stan na początek okresu Zwiększenie Stan na koniec okresu 

Inne wartości niematerialne i prawne 
(licencje) 

28.853,16  28.853,16 

Wartość Firmy 6.574,55 4.560,00 11.134,55 

Razem 35.427,71 4.560,00 39.987,71 

 
 
e) kształtowanie się umorzenia wartości niematerialnych i prawnych  
Nazwa Stan na początek okresu Umorzenie za rok Zmniejszenie Stan na koniec okresu 

Inne wartości niematerialne i prawne 28.853,16 0 0 28.853,16 
Wartość firmy 6.574,55 0 0 6.574,55 

Razem 35.427,71 0 0 35.427,71 

 
f) ustalenie wartości netto wartości niematerialnych i prawnych  

Nazwa Stan na początek okresu Stan na koniec okresu 

Wartość początkowa 35.427,71 39.987,71 

Umorzenie 35.427,71 35.427,71 

Wartość netto 0 4.560,00 

 
g) środki trwałe w budowie (poniesione wydatki związane z modernizacja oczyszczalni ścieków) 

Nazwa Stan na początek okresu Stan na koniec okresu 

Wartość netto 172.308,54 178.586,59 

h) nierozliczone inwestycje (modernizacja PSZOK) 

Nazwa Stan na początek okresu Stan na koniec okresu 

Wartość netto 0 487.290,77 

W roku 2019 Spółka uzyskała w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
dofinansowanie na realizację inwestycji związanej z Rozbudową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Lesku. 
Realizacje inwestycji rozpoczęto  i zakończono w roku 2020. Wartość poniesionych nakładów finansowych 
wyniosła 487.290,77 zł z czego uzyskano dofinansowanie w wysokości 408.100,19 zł. Rozliczenie projektu nastąpi 
w I kw. 2021 r. 
W ramach inwestycji dokonano przebudowy istniejącego PSZOK polegającej na budowie dwóch wiat garażowych 
zamykanych do gromadzenia, zabezpieczania odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci o łącznej 
powierzchni zabudowy 148 m2  oraz przebudowie istniejącej nawierzchni asfaltu na powierzchni 2000 m2. 
Wymieniono ogrodzenie oraz zamontowano nowa przesuwną oraz sterowaną bramę wjazdową. PSZOK został 
dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakupiono w ramach projektu belownicę do zgniatania 
odpadów komunalnych (makulatury i tworzyw sztucznych), dodatkowe kontenery oraz wyposażenie warsztatu 
do napraw.  
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Majątek obrotowy Spółki.  
 

Nazwa Stan na koniec 
okresu 

Stan na początek 
okresu 

Należności z tytułu dostaw i usług 792.414,62 909.542,56 

Należności z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i 
zdrowotnych oraz innych świadczeń 

135.042,23 139.908,75 

Inne należności  58.009,32 12.971,77 

Inwestycje krótkoterminowe – lokata bankowa   

Środki pieniężne na rachunkach bankowych 
- bieżący rachunek bankowy 
- rachunek ZFŚS 
- rachunek VAT 

422.713,49 
400.422,00 
22088,05 
203,44 

375.522,40 
338.947,74 
34.994,66 
1.580,00 

Krótkoterminowe rozliczenia między okresowe: 
- koszty przyszłych okresów 
- rozliczenie między okresowe przychodów 

32.018,75 
32.018,75 
0,00 

125.829,46 
22.703,50 
103.125,96 

Towary 10.971,40 13.833,87 

Razem 1.451.169,71 1.577.608,81 

Struktura własności kapitałów Spółki. 

Spółka w roku 2020 została dokapitalizowana przez właściciela o 630 udziałów.  
Kapitał podstawowy obejmuje 8093 udziałów o wartości 972,00 zł każdy.  
LPK Sp. z o.o. nie posiada kapitałów zapasowych i rezerwowych.  
Fundusze specjalne (ZFŚŚ) : 
- stan na początek okresu :  57.989,58 
- stan na koniec okresu:      67.799,16 

Wykaz zobowiązań krótkoterminowych  

Nazwa Stan na początek okresu Stan na koniec okresu 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 262.089,15 468.130,88 

Zobowiązania z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 100.223,22 178.648,50 

Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń  12.880,89 4.114,29 

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 641.900,00 238.343,84 

Inne rozliczenia międzyokresowe – krótkoterminowe (energia 
elektryczna, gaz, przychody przyszłych okresów projekt UE) 

7.425,19 219.660,19 

Razem 1.024.518,45 1.108.897,70 

Zobowiązania długoterminowe  
Spółka na dzień 31.12.2020 r. posiada zobowiązania długoterminowe w wysokości 28.817,50 zł i są to wpłacone 
kaucje za wynajmowane lokale (9.724,09 zł) oraz gwarancje budowlane (19.093,41 zł) 
 
2.3. OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKU I STRAT 

Struktura rzeczowa przychodów  

Wyszczególnienie Okres badany Okres ubiegły 

Przychody netto ze sprzedaży produktów 6.807.143,21 5.950.140,98 

Przychody netto ze sprzedaży towarów i 
materiałów 

37.792,70 28.954,89 

Pozostałe przychody operacyjne: 
- dofinansowanie do wynagrodzeń PFRON 
- otrzymane odszkodowania 
- zwrot kosztów postępowania sądowego 
- przychody ze sprzedaż środków trwałych 
pozostałe przychody operacyjne 
 (zobowiązania przedawnione) 
dofinansowanie szkoleń KFS 

292.368,96 
 
40.022,86 
994,45 
2.327,90 
251,16 
 
2232,00 

62.734,11 
 
45.538,64 
9.272,42 
7.732,06 
190,99 
 
0,00 
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Wyszczególnienie Okres badany Okres ubiegły 

dofinansowanie wynagrodzeń i składek ZUS 246.540,59 0,00 

Pozostałe przychody finansowe: 
- otrzymane odsetki 
- odsetki na rachunku bankowym 
- pozostałe przychody finansowe 
- pozostałe odsetki 

21.127,27 
20.382,71 
744,56 
0,00 
0,00 

16.047,57 
14.023,45 
2.024,12 
0,00 
0,00 

Ogółem 7.158.432,14 6.057.877,55 

 
W roku 2020 Spółka złożyła wniosek i otrzymała pomoc finansową w związku z panującą pandemią koronawirusa: 
- Subwencja Finansowa udzielona przez Polski Fundusz Rozwoju SA (11.05.2020r.) w wysokości 238.343,84 zł; 
- Świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na 
podstawie art. 15 gg udzielonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie (07.08.2020r.) na okres 
01.08.2020-31.10.2020 r. po dokonanym rozliczeniu  wysokość udzielonej pomocy wyniosła 246.540,59 zł. 
Środki finansowe pozyskane z WUP w Rzeszowie zostały przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń 
pracowników (ujętych we wniosku za okres 01.08.20-31.10.20) oraz zapłatę składek ZUS (za mc VII, IX,X 2020 r.) 

Struktura kosztów 
 

Wyszczególnienie Okres ubiegły Okres badany 

Koszty działalności operacyjnej: 
- amortyzacja 
-zużycie materiałów i energii 
-usługi obce 
-podatki i opłaty 
-wynagrodzenia 
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 
-pozostałe koszty rodzajowe  
- wartość sprzedanych towarów i materiałów 

 
6.145.704,96 
300.779,70 
1.424.536,05 
705.878,02 
1.279.137,19 
1.948.286,57 
432.702,39 
36.495,30 
17.889,74 

 
7.685.184,23 
390.664,90 
1.517.777,59 
1.655.089,19 
1.344.979,29 
2.203.792,69 
502.514,71 
42.414,43 
27.951,43 

Pozostałe koszty operacyjne 25.118,35 8.577,67 

Pozostałe koszty finansowe: 
- odsetki od nieterminowych wpłat 
- Inne 
- odsetki PFRON, ZUS – NKUP 

6.296,86 
6296,86 
 
 

22.398,34 
22.398,34 
 
 

   

Ogółem 6.177.120,17 7.716.160,24 

Pozostałe koszty operacyjne  
 
Na pozostałe koszty operacyjne składają się: 
- poniesione koszty postępowania sądowego w kwocie 2.739,62 zł 
- odpisy należności nieściągalnych 5.838,05  zł  

Ustalenie dochodu do opodatkowania za rok 2020  

Przychody uzyskane w 2020 r.  7.158.432,14 

Koszty poniesione w 2020 r. 7.716.160,24 

Wynik za rok 2020 r. -557.728,10 

 
W okresie sprawozdawczym Spółka uzyskała przychody ze sprzedaży usług w kwocie 6.844.935,91 zł, koszty  na 
działalności operacyjnej wyniosły 7.685.184,23 zł. Spółka na koniec 2020 roku osiągnęła stratę na działalności 
operacyjnej 840.248,32 zł. Wynik (strata) na całej działalności Spółki za 2020 r. (uwzględniając przychody i koszty 
operacyjne oraz finansowe) wyniosła 557.728,10 zł.  
Zarówno po stronie przychodów jak i po stronie kosztów zauważyć można wzrost w stosunku do roku 
poprzedniego. Uzyskane przychody wzrost o ok.18 %, poniesione koszty wzrost o ok 25 %. 
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Kształtowanie się przychodów Spółki wg prowadzonej działalności przedstawiono poniżej. 
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Kształtowanie się kosztów wg prowadzonej działalności przedstawiono poniżej. 
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Wywóz nieczystości stałych - PSZOK

Wywóz nieczystości stałych-
Baligród

Wywóz nieczystości stałych

Domu przedpogrzebowy i cmentarz

Plac Targowy

Wywóz nieczystości płynnych

 
2.4. INFORMACJE O ZATRUDNIENIU I WYNAGRODZENIU W ROKU 2020 

Informacje o przeciętnym zatrudnieniu grupach zawodowych 

Wyszczególnienie Ogółem w tym kobiety 

Zatrudnienie razem: 
1. pracownicy na stanowiskach robotniczych: 
- osoby przebywające na urlopie wychowawczym 
2. pracownicy na stanowiskach nierobotniczych  
- osoby przebywające na urlopie macierzyńskim 
3. pozostali pracownicy: 
- umowy zlecenia  
- Rada nadzorcza 
 

60 
42 
0 
10 
0 
8 
5 
3 

9 
2 
0 
5 
0 
2 
2 
0 

 

Rok 2020 2019 2018 

Zarząd 1 2 2 

Dział finansowo-księgowy 4 5 5 

Dział komunalny 22 22 23 

Dział wodno-kanalizacyjny 25 24 21 

Umowy cywilno-prawne 5 7 3 

Rada Nadzorcza 3 3 3 
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Struktura wynagrodzeń w Spółce  

Wyszczególnienie Kwota w roku 

Wynagrodzenie łącznie: 

1. Wynagrodzenia z tytułu umów o prac 

2. Wynagrodzenie Zarządu 

3. Nagrody Jubileuszowe 

4. Ekwiwalent za urlop 

5. Umowy zlecenia i o dzieło 

7. Wynagrodzenie członków RN  

8. Odprawy emerytalne 

9. Wynagrodzenie chorobowe 

10. Dodatki ryczałt 

11. Wypłata za godziny nadliczbowe 

2.203.792,69 

1.890.831,60 

74.300,00 

60.442,98 

9.426,74 

64.979,90 

28.800,00 

36.395,21 

23.435,56 

13.152,22 

2.028,48 

 

2.5. PROFIL DZIAŁALNOŚCI 
Przedmiotem działalności Leskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o. o. są zadania o charakterze 
użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspakajanie zbiorowych potrzeb 
mieszkańców Miasta i Gminy Lesko w zakresie świadczenia usług komunalnych.  
Spółka prowadzi działalność w następującym zakresie: 
A. zarząd nieruchomościami w tym dworcem autobusowym,  
B. zarząd cmentarzem komunalnym i domem przedpogrzebowym, 
C. utrzymanie czystości i zieleni w mieście i zabytkowym parku zamkowym, porządku na przystankach 
autobusowych w granicach administracyjnych miasta i gminy Lesko oraz utrzymanie szaletów miejskich,  
D. obsługa parkingów miejskich i placu targowego,  
E. gospodarka odpadami komunalnymi,  
F. gospodarka wodno-ściekowa,  
G. pozostała działalność Spółki.  

Zarząd nieruchomościami  
Zgodnie z umową na zarząd nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lesko  LPK Sp. z o.o. zarządza 
następującymi lokalami: 
- mieszkalne - 199 ( w tym 36 socjalne i 17 niezamieszkałych) 
- użytkowe - 63 
- place zabaw i siłownie plenerowe - 9 (3 place zabaw i 6 siłowni plenerowych). 
W grudniu 2020r. Spółka przejęła w zarząd trzy nowe budynki zlokalizowane przy ul. Przemysłowej w Lesku, 
w których znajduje się po 12 lokali socjalnych. 
W 2020r. przeprowadzono 41 drobnych remontów i napraw w zarządzanych budynkach  
i lokalach. W porównaniu do roku poprzedniego przeprowadzono mniej robót remontowych 
z uwagi na pandemię Covid-19. Zarząd Spółki ograniczał kontakt swoich pracowników 
z lokatorami mieszkającymi w zarządzanych budynkach. 
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Prace wykonane w zarządzanych budynkach w 2020r.: 
- wykonano zabezpieczenie pokrycia dachu budynku przy ul. Rynek 7, 
- dokonano remontu lokalu mieszkalnego nr 4a w budynku przy ul Piłsudskiego 42, 
- wymieniono rynnę i rurę spustową na budynku przy ul. Śliżyńskiego 2, 
- naprawiono drzwi wejściowe do budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 3, 
- naprawiono instalację elektryczną na korytarzu budynku przy ul. Bieszczadzkiej 4, 
- zbito i uzupełniono luźne tynki na budynku przy ul. Unii Brzeskiej 8, 
- przeprowadzono konserwację przewodów gazowych w zarządzanych budynkach, 
- pomalowano przejście (tunel) z ul. Parkowej na ul. Rynek. 
 
Ponadto Spółka przeprowadziła w zarządzanych budynkach przeglądy techniczne: budowlane, elektryczne, 
gazowe i kominiarskie, co przedstawia tabela poniżej: 

Przeglądy wykonane w 2018r Przeglądy wykonane w 2019r Przeglądy wykonane w 2020r 

Rodzaj 

przeglądu: 

Ilość: Koszty 

(zł): 

Rodzaj 

przeglądu: 

Ilość: Koszty 

(zł): 

Rodzaj 

przeglądu: 

Ilość: Koszty 

(zł): 

Przeglądy 

budowlane 

- 05.2018: 

37 szt 

4000 Przeglądy 

budowlane 

- 05.2019: 

39 szt 

4602 Przeglądy 

budowlane 5 

letnie 

- 05.2020: 

32 szt 

8840,00 

Przeglądy 

elektryczne 

- 09.2018: 

2 szt 

- 11.2018: 

1 szt 

600 Przeglądy 

elektryczne 

- 06.2019: 

2 szt 

- 09.2019: 

1 szt 

- 10.2019: 

5 szt 

- 11.2019: 

1 szt 

1800 Przeglądy 

elektryczne 

- 09.2020: 

2 szt 

- 11.2020: 

2 szt 

900 

 

Przeglądy 

gazowe 

- 9 szt 1800 Przeglądy 

gazowe 

- 9 szt 1800 Przeglądy 

gazowe 

- 9 szt 1800 

Przeglądy 

kominiarskie 

- 20 szt 13000 Przeglądy 

kominiarskie 

01.2019: 

8 szt 

02.2019: 

6 szt 

03.2019: 

1 szt 

04.2019: 

3 szt 

08.2019: 

1 szt 

11.2019: 

1 szt 

13000 Przeglądy 

kominiarskie 

01.2020: 

8 szt 

02.2020: 

6 szt 

03.2020: 

1 szt 

04.2020: 

3 szt 

08.2020: 

1 szt 

11.2020: 

1 szt 

14690,04 
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Po stronie Spółki leżą koszty związane z ubezpieczeniem budynków i utrzymaniem w należytej czystości części 
wspólnych. 

Zarząd cmentarzem komunalnym i kaplicą cmentarną w Lesku  
Spółka zgodnie z podpisaną umową z Gminą Lesko na zarząd cmentarzem komunalnym  
i domem przedpogrzebowym w 2020r. obsłużyła 64 pochówków (w tym 5 tzw. covidowych), zleciła wykonanie 14 
piwniczek dwuosobowych. 
Do zadań Spółki należało: 

 - bieżące utrzymanie czystości starego i nowego cmentarza, kaplicy, węzłów sanitarnych oraz chłodni, 
 - zamiatanie alejek, systematyczne wykaszanie traw na terenie cmentarza, wykaszanie mogił zaniedbanych  

i przeznaczonych do likwidacji, 
 - odchwaszczanie na bieżąco terenu cmentarza, 
 - wykonywanie cięć sanitarno – pielęgnacyjnych drzew i krzewów, 
 - wykonywanie bieżącej konserwacji i drobnych napraw obiektów, urządzeń instalacji, ogrodzenia 
 i nawierzchni alejek, 
 - usuwanie opadłych liści oraz odśnieżanie i zwalczanie śliskości na chodnikach, dojściach i dojazdach do 

cmentarza i kaplicy oraz na głównych alejkach na terenie cmentarza, 
 - utrzymywanie czystości oraz odśnieżanie i zwalczanie śliskości na parkingach zlokalizowanym  
 w rejonie cmentarza i kaplicy, 
 - pełnienie całodobowego dyżuru telefonicznego w zakresie udostępniania domu przedpogrzebowego. 
 - ustalanie miejsc, terminów i warunków pogrzebów, 
 - prowadzenie dokumentacji cmentarnej w formie pisemnej i elektronicznej, a w szczególności: 

a) ewidencji osób pochowanych na cmentarzu, 
b) księgi grobów na cmentarzu, 
c) rejestru miejsc rezerwowanych. 

Od 01.09.2020r. zarządzeniem Prezesa Zarządu nr 2/09/2020 w Spółce wprowadzono nową usługę „Opieka nad 
grobami”. Opracowano do wyboru 8 pakietów, które obejmują różne usługi w ramach danego pakietu.  
 
Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis dostępnych pakietów: 

Usługa jednorazowa 

Jednorazowy pakiet sprzątania 

uprzątnięcie nagrobka 

uprzątnięcie otoczenia 

usunięcie zwiędłych kwiatów 

usunięcie starych zniczy 

plewienie w razie potrzeby 

zapalenie znicza  

udekorowanie chryzantemą lub kompozycją kwiatów 

Jednorazowy pakiet sprzątania z myciem 

uprzątnięcie nagrobka 

uprzątnięcie otoczenia 

usunięcie zwiędłych kwiatów 

usunięcie starych zniczy 

czyszczenie i mycie 

plewienie w razie potrzeby 

zapalenie znicza  

udekorowanie chryzantemą lub kompozycją kwiatów 

Usługa roczna 

Pakiet brązowy 

sprzątanie na rocznicę śmierci 
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sprzątanie na Wielkanoc 

mycie i sprzątanie na Święto Zmarłych 

zapalenie znicza x3 

udekorowanie chryzantemą lub kompozycją kwiatów x3 

Pakiet brązowy plus 

sprzątanie na rocznicę śmierci 

sprzątanie na Wielkanoc 

mycie i sprzątanie na Święto Zmarłych 

zapalenie znicza x4 

udekorowanie chryzantemą lub kompozycją kwiatów x4 

odśnieżanie na Boże Narodzenie 

Pakiet srebrny 

mycie i sprzątanie na rocznicę śmierci 

mycie i sprzątanie na Wielkanoc 

mycie i sprzątanie na Święto Zmarłych 

zapalenie znicza x3 

udekorowanie chryzantemą lub kompozycją kwiatów x3 

Pakiet srebrny plus 

mycie i sprzątanie na rocznicę śmierci 

mycie i sprzątanie na Wielkanoc 

mycie i sprzątanie na Święto Zmarłych 

zapalenie znicza x4 

udekorowanie chryzantemą lub kompozycją kwiatów x4 

odśnieżanie na Boże Narodzenie 

Pakiet złoty - sprzątanie co miesiąc w tym: 

mycie i sprzątanie na rocznicę śmierci 

mycie i sprzątanie na Wielkanoc 

mycie i sprzątanie na Święto Zmarłych 

odśnieżanie na Boże Narodzenie 

zapalenie znicza x4 

udekorowanie chryzantemą lub kompozycją kwiatów x4 

Pakiet złoty plus - sprzątanie co miesiąc w tym: 

mycie i sprzątanie na rocznicę śmierci 

mycie i sprzątanie na Wielkanoc 

mycie i sprzątanie na Święto Zmarłych 

zapalenie znicza x12 

udekorowanie chryzantemą lub kompozycją kwiatów x12 

odśnieżanie na Boże Narodzenie 
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W związku z sytuacją pandemiczną w kraju oraz 
obostrzeniami wprowadzonymi przez Polski Rząd 
związanymi z walką z COVID-19 w kaplicy cmentarnej 
zgodnie z wytycznymi wprowadzono ograniczenia 
związane z ilością osób uczestniczących w pogrzebach. 
Zamknięto cmentarz komunalny i wprowadzono 
całkowity zakaz wstępu na jego teren w dniach 
31.10.2020r. do 02.11.2020r. 

 

Utrzymanie czystości i zieleni w mieście i zabytkowym parku zamkowym, porządku na przystankach 
autobusowych w granicach administracyjnych miasta i gminy Lesko oraz utrzymanie szaletów 
miejskich.  
Utrzymanie zabytkowego parku zamkowego w Lesku polega na: usuwaniu połamanych gałęzi drzew, 
kilkukrotnym koszeniu powierzchni parku, w okresie zimowym posypywaniu  
i zwalczaniu śliskości na ciągach pieszych. W parku zamkowym modernizacji wymagają elementy małej 
architektury. 
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Utrzymanie czystości i zieleni oraz zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta Lesko.  
 
Utrzymywanie terenów zielonych przez LPK Sp. z o. o. opiera się głównie na należytym utrzymaniu powierzchni 
trawników (koszeniu) w tym również bieżącym sprzątaniu, przycinaniu gałęzi drzew i krzewów, sezonowym 
nasadzaniu kwiatów. 
W 2020r. Spółka na zlecenie Gminy Lesko i w porozumieniu z GDDKiA dokonała wyczyszczenia, odkrzaczenia oraz 
zagospodarowania terenu zielonego ronda na skrzyżowaniu DK nr 84 i drogi wojewódzkiej nr 893. Prace związane 
były z obchodami 550-lecia nadania praw miejskich. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zadaniem Spółki jest również dbałość o małą architekturę na terenie miasta. W ramach tych zadań remontowane 
i malowane są ławki na deptakach, modernizowane są kosze na śmieci. 
W ramach umowy na utrzymanie czystości i zieleni miejskiej pracownicy Spółki odpowiadają za pionowe 
i poziome oznakowanie ulic. Prace te polegają na wymianie uszkodzonych znaków drogowych oraz montażu 
nowych oznakowań zleconych przez Gminę Lesko, jak i też odnawianiu oznakowań poziomych. 
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W związku z sytuacją pandemiczną w 2020r. Spółka w porównaniu do lat poprzednich angażowana była do dużo 
mniejszej ilości imprez organizowanych przez Gminę Lesko. 
Wykaz imprez masowych i okolicznościowych obsługiwanych przez LPK Sp. z o. o. 

Lp 2018 2019 2020 

1 Obchody 3 Maja Jarmark Wielkanocny Obchody 3 Maja 

2 Dni Leska Obchody 3 Maja Runmageddon Lesko – Brama 
Bieszczad 

3 Country w Bieszczadach Dni Leska Uroczystości 11 Listopada 

4 Agrobieszczady w Lesku Country w Bieszczadach Jarmark Bożonarodzeniowy 

5 Bieszczadzkie Lato z Książką Rozpoczęcie Lata  

6 Uroczystości 11 Listopada Sobótka  

7 Jarmark Bożonarodzeniowy Weekend Sportów Ekstremalnych  

8 Sylwester na Rynku Agrobieszczady w Lesku  

9  Bieszczadzkie Lato z Książką  

10  Uroczystości 11 Listopada  

11  Jarmark Bożonarodzeniowy  

12  Sylwester na Rynku  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
We wszystkich w/w uroczystościach i imprezach pracownicy Spółki dbali o czystość i porządek sprzątając 
i opróżniając na bieżąco kosze uliczne w trakcie trwania imprez i po ich zakończeniu. Pomagali przy przewożeniu 
i rozkładaniu namiotów oraz stołów. Rozwieszali flagi państwowe na latarniach ulicznych, przygotowywali 
i ustawiali choinkę na Placu Pułaskiego, rozwieszali i ustawiali iluminacje Świąteczne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2wvuej_jvAhVVg_0HHae7BUwQtwIwAHoECAUQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.runmageddon.pl%2Fimprezy%2Frunmageddon-lesko-brama-bieszczad-24-10-2020&usg=AOvVaw2lEgQMQ6CtLvkMOLJs5q0m
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2wvuej_jvAhVVg_0HHae7BUwQtwIwAHoECAUQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.runmageddon.pl%2Fimprezy%2Frunmageddon-lesko-brama-bieszczad-24-10-2020&usg=AOvVaw2lEgQMQ6CtLvkMOLJs5q0m
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W czerwcu 2020r. pracownicy brali również czynny udział w akcji powodziowej na terenie Gminy Lesko. 
Dowożony był piasek w miejsca, którym groziło podtopienie, przygotowywano worki z piaskiem oraz pełniono 
całodobowy dyżur. 
 
Pracownicy Spółki czynnie uczestniczyli w przygotowaniu wystawy Jarosława Figury „Jedno życie leskie – 
dziejowe szelesty miasta” zorganizowanej z okazji 550-lecia nadania praw miejskich Lesku. 
 
Kolejnym zadaniem LPK Sp. z o. o. w ramach umowy na utrzymanie czystości i zieleni miejskiej na terenie miasta 
Lesko jest zimowe utrzymanie dróg i chodników. Pracownicy Spółki prowadzą czynności mające na celu usuwanie 
śliskości, poprzez posypywanie chodników i ulic mieszanką solno-piaskową, a także zajmowali się odśnieżaniem 
ulic i chodników. 
 
LPK Sp. z o.o. w ramach umowy podpisanej z Gminą Lesko prowadzi obsługę parkingów przy ulicy Rynek i Plac 
Pułaskiego oraz obsługę placu targowego przy ulicy Mickiewicza. 
 
W związku z pandemią Covid-19 od 14.03.2020r. do 31.05.2020r. parkingi były niestrzeżone  
i nieobsługiwane przez pracowników Spółki.  
Czasowe zawieszenie handlu na placu targowym w Lesku nastąpiło na podstawie Zarządzenia nr 52/A/IV/20 
Burmistrza Miasta i Gminy Lesko od 09.04.2020r., a następnie handel został przywrócony Zarządzeniem nr 
64/IV/20 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko od 09.05.2020r.  
W związku z sytuacją pandemiczną prowadzenie handlu na targowisku było możliwe po złożeniu przez 
handlującego oświadczenia w sprawie zasad handlu i uzyskaniu zgody LPK Sp. z o.o. Przyjęto 77 sztuk oświadczeń 
i wydano 77 sztuk zgód dla sprzedających. 
 
Spółka prowadzi gospodarkę odpadami komunalnymi w zakresie: 

 odbioru odpadów od podmiotów zamieszkałych 
 odbioru odpadów od podmiotów niezamieszkałych 
 obsługi PSZOK 
 odbioru odpadów z terenu Gminy Baligród. 

W roku 2020r. Spółka wywoziła odpady komunalne (zmieszane) do RIPOK w Krośnie, Tarnobrzegu i Paszczynie. 
W 2020r. Spółka odbierała, transportowała i zagospodarowywała odpady: 
- od podmiotów zamieszkałych z terenu Gminy Lesko w okresie od 01.01.2020r. do 29.02.2020r. 
- od podmiotów niezamieszkałych z terenu Gminy Lesko w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. 
- od podmiotów zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Baligród w okresie od 01.01.2020r. do 
31.12.2020r. 
 
 LPK Sp. z o.o. w 2020r. brała udział w przetargach na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych ogłoszonych w Gminach: Lesko, Olszanica, Tyrawa Wołoska, Baligród, Komańcza.  
Przetarg na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miejscowości położonych na obszarze 
Gminy Baligród na 2021r. został rozstrzygnięty pozytywnie. 
W czasie całego roku 2020 pracownicy Spółki zbierali odpady wielkogabarytowe, które zostały podrzucane 
i zostawiane w wiatach śmietnikowych zabudowań wielomieszkaniowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
W 2020 r. rozpoczęły się prace związane z projektem pn.: ”Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Lesku”, który dofinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, kwota inwestycji wynosi 682 687,58 zł. – wartość dofinansowania wynosi 
471 775,94 zł., wkład własny 210 911,64 zł. 
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Cała inwestycja została podzielona  na dwa etapy: roboty budowlane i wyposażenie PSZOK. 
Przetarg na roboty budowlane został rozstrzygnięty 25.03.2020r., wygrała go firma Stal Fred  
z Sanoka. Oferowała najniższą cenę -  381 868,26 zł. Odbiór robót odbył się 20.10.2020r.   
 
Przetarg na wyposażenie PSZOK został podzielony na trzy części:  
1. belownica,  
2. narzędzia,  
3. kontenery. 
W dniu 16.10.2020r. został ogłoszony pierwszy przetarg, który wyłonił dostawcę belownicy. 
Drugi przetarg z dnia 09.11.2020r. wyłonił dostawcę kontenerów.  
Dostawcę narzędzi wybrano dopiero po wysłaniu zapytań ofertowych do firm, które w swojej ofercie miały 
narzędzia, które odpowiadały potrzebom Spółki. 
Zakończenie i rozliczenia projektu ma się odbyć w terminie do 31.03.2021r. 
 
W związku z prowadzonymi pracami na PSZOK oraz obostrzeniami dotyczącymi walki  
z COVID-19 aby nie ograniczać funkcjonowania PSZOK odpady selektywne były przyjmowane na sąsiedniej działce 
będącej własnością LPK SP. z o.o. W związku z sytuacją epidemiologiczną ograniczono kontakty pracowników z 
osobami przywożącymi i oddającymi odpady – nie legitymowano ich, weryfikowano tylko rodzaj przyjmowanych 
odpadów. 
W 2020r. zauważono wzrost przyjętych odpadów wielkogabarytowych o 20% do roku ubiegłego co 
spowodowane jest zniesieniem dodatkowych opłat oraz zwiększeniem się liczby remontów wykonywanych prze 
mieszkańców Gminy Lesko.  
 

2.6. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 
Spółka prowadzi zarząd nad gminną siecią wodociągową i kanalizacyjną. Dostarcza wodę do miejscowości: Lesko, 
Łukawica, Jankowce, Glinne, Średnia Wieś, Bachlawa. 
Natomiast odbiera ścieki z miejscowości: Lesko, Bezmiechowa Dolna, Bezmiechowa Górna, Łukawica, 
Manasterzec, Postołów, Huzele, Łączki, Weremień, Jankowce i Glinne. 
Problemy związane z obsługa i utrzymaniem sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Leska związane są 
z nieprawidłowościami w podłączeniu i mieszaniu się sieci.  
W związku z tymi problemami występują liczne awarie na sieci przesyłowej, wylewanie kanalizacji na działki 
prywatne i inną infrastrukturę w tym budynki mieszkalne. LPK Sp. z o.o.  prowadzi stały kontrolowany 
i planowany nadzór całodobowy nad urządzeniami, budowlami, infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną. 
Spółka zarządza łączną długością kanalizacji 119,1 km, 47 przepompowniami,  30,6 km wodociągu, 6 stacjami 
uzdatniania wody. LPK Sp. z o.o. jest odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni ścieków 
w Lesku. 

Sieć wodociągowa 

1. WODOCIĄG ŁUKAWICA 
W 2020r. zakupiono i wymieniono: 
- nową pompę tłoczną z uzbrojeniem, 
- pompę głębinową do studni z uzbrojeniem, 
- 10 sztuk zaworów zwrotnych, 
- naczynie przeponowe 100 l, 
- 2 manometry, 
- 2 sterowniki do pompy tłocznej, 
- 3 zabezpieczenia prądowe pompy tłocznej, 
- przerobiono częściowo sieć wewnętrzną SUW. 
 
Przyłącza i sieć przesyłowa Łukawica 
 
Wykonano: 
- ok. 20 m wymiany sieci pod drogą powiatową, 
- ok. 60 m wymiany przyłącza z uzbrojeniem /zasuwa/, 
- ok. 50 m wymiany przyłącza z uzbrojeniem /wodomierz/, 
- ok. 40 m wymiany przyłącza z uzbrojeniem /wodomierz/, 
- wymiany zasuwy na przyłączu /wodomierz/, 
- wymiany zasuwy na rurociągu przesyłowym, 
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- usunięto 6 awarii poprzez założenie opasek zaciskowych (3 awarie usunięto poprzez ręczne odkopanie rury,  
kolejne 3 awarie za pomocą wynajętej koparki). 
 
W związku ze złą jakością wody został wzmożony nadzór nad wodociągiem i SUW  
w  Łukawicy. Wykonywane są prace związane z dodatkowym płukaniem filtrów, myciem  
i czyszczeniem zbiornika wody czystej, sieci wewnętrznej SUW, rurociągu przesyłowego. Prace te wykonywane są 
często przy użyciu samochodu specjalnego i po godzinach pracy, niejednokrotnie w soboty, niedziele i święta. 
Ze względu na  jakość wody wodociągu w Łukawicy i braku przydatności wody do spożycia oraz warunkowe 
decyzje co do jakości wody, został wprowadzony wzmożony nadzór polegający na dodatkowym wykonywaniu 
badań laboratoryjnych /nakaz PPIS dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych/. Badania 
wody wykonywano raz  
w miesiącu – co dla takiej SUW poprawnie prosperującej wystarczyłoby dwa razy w roku. 
Koszty badań: 
 - pobór próbek wody przez próbko-biorców koszt poboru: 100,00 zł. 
- 1  próbka, badanie w pełnym zakresie koszt ok. 500,00 zł. 

2. WODOCIĄG UL. WOLAŃSKA W LESKU 
 Na wodociągu: 
-  występują częste awarie zabezpieczeń prądowych studni głębinowych, zestawu pompowego, pompy dozującej 
podchloryn sodu, 
- zakupiono pompę nadawy z uzbrojeniem,  
- usunięto trzy awarie poprzez wymianę dwóch sztuk zasuw głównych oraz założenie opaski zaciskowej. 

3. WODOCIĄG UL. STAWOWA W LESKU 
Na wodociągu wymieniono zabezpieczenia prądowe. 

4. WODOCIĄG GLINNE-JANKOWCE 
 
Opis ważniejszych prac wykonanych na wodociągu: 
- przeróbka sterowania zbiornika wody czystej, studni, 
- wymiana zabezpieczeń prądowych w szafach sterowniczych – studnie głębinowe, 
- pokrycie kosztów zakupu 2 zasuw przyłączeniowych dla budynków mieszkalnych Glinne  
w związku z pracami prowadzonymi przez Gminę tj. zasuwy zostały zaasfaltowane, 
- poważna awaria reduktora ciśnień na rurociągu przesyłowym do odbiorców Jankowiec spowodowała 
gwałtowny wzrost ciśnienia u odbiorców powodując uszkodzenia wodomierzy, uszkodzenia uzbrojenia i zalania 
pomieszczeń parterowych, podpiwniczeń, kotłowni. Naprawy polegały na wymianie uzbrojenia, wodomierzy, 
montowano dodatkowo reduktory ciśnień, 
- ustawienie reduktora głównego na sieci do właściwej pracy wiązało się z tygodniowym regulowaniem. 
 
Wykonano dodatkowe badania jakości wody: 
- w 5 studniach głębinowych /zbadano wodę surową/, 
- 3 badania po urządzeniach celem oceny skuteczności oczyszczania wody podawanej do odbiorców, po filtrach 
pierwszego stopnia. 

5. WODOCIĄG „BASZTA”  
- zakupiono dodatkową pompę do zestawu tłocznego – SUW „ BASZTA” 

6. WODOCIĄG „BASENY” 
Zakres poważniejszych robót w 2020r.: 
- 2 awarie pomp głębinowych ujęcia wody wiązało się z wymianą pomp na nowe - koszty naprawy przewyższają 
koszty zakupu nowej. 
- zakupiono pompę do studni głębinowych, 
- usunięto cztery awarie na sieci wodociągowej:  
 założenie opaski zaciskowej oraz podbicie gruntu aby mogły poruszać się samochody 
 wymiana odcinka rury stalowej na PE, wstawienie 2 zasuw sterowniczych, podbicie terenu do poruszania się 
pojazdów, naprawie chodnika dla pieszych 
wymiana odcinka rury stalowej na PE , podbicie drogi do poruszania się pojazdów, naprawie chodnika dla 
pieszych. Zakupiono na czas przerwy w dostawie wody wodę butelkową 
wymiana rury stalowej fi40 na PE 40 przy ul. Basztowej i prace wiązały się z naprawą chodnika dla pieszych 
i wynajęciem koparki. 
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- wymieniono 3 zasuwy przyłączeniowe, 10 zaworów odcinających, 30 wodomierzy. 

 

6. WODOCIĄG ŚREDNIA WIEŚ-BACHLAWA 
W związku z problemami jakości wody LPK Sp. z o.o. wykonała 10 dodatkowych badań próbek wody. 
Na ten odcinek pracy kierowano dodatkowo pracowników celem: 
- przeprowadzenia kontroli, odczytu wodomierzy od Mazovii, 
- informowania odbiorców o jakości wody, 
- płukania sieci wodociągowej - wypuszczanie poprzez hydranty na sieci przesyłowej, 
- czyszczenia wodomierzy. 

INNE PRACE WYKONANE NA RÓŻNYCH ODCINKACH DZIAŁALNOŚCI WODOCIĄGOWEJ 
 1. Intensywne opady deszczu, zrzuty wody z zbiornika zaporowego Solina, Myczkowce  spowodowały wysoką 
wodę w korycie rzeki San, która zagrażała ujęciu wody dla wodociągu „BASZTA”, „BASENY”. W związku 
zpowyższym pracownicy byli w gotowości do czasu ustabilizowania się pogody i zrzutu wody . Taki stan rzeczy 
utrzymywał się 7 dni. 
2. Monitorowanie oraz prowadzenie prac odbywało się również na sieci kanalizacji sanitarnej, były zalewane 
przepompownie ścieków spływem wody powierzchniowej z lasu, pól, przepełnionych rowów przydrożnych, 
zagłębień terenowych. Przy użyciu samochodu specjalistycznego udrażniano przepusty drogowe z rumuszu 
innych materiałów wleczonych, ciągniętych wodą. 
3. Naprawa, modernizacja studzienek na kanalizacji sanitarnej. 

 
2.7. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ + PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW 

Opis odbioru ścieków na terenie Miasta i Gminy Lesko  

1. MIASTO LESKO 
 
Ścieki z terenu miasta odprowadzane są systemem grawitacyjnym i za pomocą przepompowni ścieków; 
a) przydomowa przepompownia ścieków ul. Szopena, niemonitorowana - wymieniono pompę na nową. 
Do przepompowni nie ma drogi dojazdowej, usytuowana jest na skarpie, za budynkiem mieszkalnym, 
b) przepompownia ścieków P - 4 - monitorowana, brak drogi dojazdowej 
- w 2020r.  po raz pierwszy od jej istnienia została wyczyszczona,  
c) przepompownia ścieków P - 3 /Zmarzłowa Dolina/ - monitorowana 
- brak drogi dojazdowej, utrudnione dojście, 
- ścieki przepompowywane do rurociągu grawitacyjnego i do poniższej przepompowni 
d) przepompownia ścieków P – 5 / Osiedlowa / monitorowana, odbiór z powyższych przepompowni oraz z: ul. 
Smolki, ul. Słoneczna, ul. Żeromskiego, ul. Źródlana, ul. Osiedlowa, ul. Kaczkowskiego do rurociągu 
grawitacyjnego w ul. Słowackiego i grawitacyjnie do oczyszczalni ścieków - ul. Sanowa 
- dwie pompy naprawiono, 
e) przepompownia ścieków P – 1 /Turystyczna/ - monitorowana 
 odbiera ścieki z ul. Ossolińskich, Konopnickiej, Parkowa, Rynek, Basztowa, Wyspiańskiego – odbiór częściowy 
ścieków, większość ścieków odprowadzana jest do kanalizacji deszczowej, brak drogi dojazdowej - utwardzonej 
/dojazd po łące/co uniemożliwia dojazd w trudnych warunkach atmosferycznych, przy opadach deszczu i zimą. 
Przepompownia z dużą awaryjnością przelewania w związku z wprowadzaniem dużej ilości wód opadowych, co 
powoduje tak zwana cofkę rurociągu głównego i dochodzi do wypływów ścieków na przyłączach kanalizacyjnych 
u odbiorców na ul. Turystycznej w Lesku. Aby zapobiec tym problemom w uzgodnieniu z właścicielem działki 
przez który poprowadzony jest rurociąg główny została wykonana  studnia z zaworem zwrotnym zapobiegający 
wylewaniu, ale  
w dalszym ciągu nie zapobiega to ogólnemu problemowi z napływem wód deszczowych. Na terenie tej zlewni, 
z której odbierane są ścieki LPK Sp. z o.o. prowadzi rozmowy dotyczące rozpięcia wód opadowych z dachu, 
placów manewrowych, z obiektu Pensjonat Zamek Lesko.  Wspomniane wyżej odprowadzanie ścieków z ulicy 
Konopnickiej, Ossolińskich, Rynek  do kanału burzowego którego wylot kierowany jest do rzeki San. 
Przedmiotowym wylotem i tym co w nim płynie zainteresowali się mieszkańcy ul. Turystycznej którzy zgłaszali 
problem  
o wydobywaniu się nieprzyjemnego zapachu i płynącym ścieku, który zanieczyszcza rzekę San oraz uniemożliwia 
korzystanie z linii brzegowej celem wypoczynku, niektóre odcinki linii brzegowej są dzierżawione przez 
mieszkańców od Spółki Wodnej. Z wyżej wymienionego terenu udało się rozpiąć trzy budynki mieszkalne od 
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kanalizacji deszczowej. Wykonano również nitkę sieci do kanału deszczowego celem wpięcia z okolicy wód 
opadowych z dachów budynków mieszkalnych, gospodarczych ewentualnie z krat drogowych. 
Przedstawiono do Gminy propozycję wykonania kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej. 
f) przepompownia Ścieków P -7/ Główna ul. Wolańska Lesko zbierająca ścieki z n/w przepompowni - 
zmonitorowana 
- w przepompowni pracują nowe pompy, 
- jedna rezerwowa w razie awarii, 
g) przepompownia ścieków ul. Wolańska P-5 /Mackiewicz/ Lesko - zmonitorowana, 
– duża awaryjność, zatrzymywana praca pomp, 
- problemy z siecią kanalizacyjną, 
- siodełko na dużym odcinku dopływu, 
- częste zalewanie budynku mieszkalnego, 
h) przepompownia ścieków ul. Wolańska P-4 /Zakręt/ Lesko, zmonitorowana - odbiera ścieki z ul. Wolańskiej, 
Podgórskiej  
- przeprowadzono prace polegające na wymianie noży w pompach, 
i) przepompownia ścieków P – 1 Postołów,  zmonitorowana 
- pompy pracujące od początku budowy, są wyeksploatowane - wymieniane są tylko noże tnące, 
j) przepompownia ścieków P – 3 Postołów, zmonitorowana 
- pompy pracujące od początku budowy, są wyeksploatowane, wymieniane są tylko noże tnące, 
k) przepompownia ścieków P – 8 /Przed Sanem/ Postołów, zmonitorowana 
- pompy po naprawach – mocno wyeksploatowane,  
l) przepompownia ścieków P – 6 /Stara Droga/, zmonitorowana 
- awaria jednej z dwóch pomp, pompa oddana do przeglądu w grudniu 2020r. 

 
2. ODBIÓR ŚCIEKÓW Z TERENU GMINY 
MIEJSCOWOŚĆ GLINNE  
Odbiór ścieków odbywa za pomocą przepompowni ścieków głównych, przydomowych oraz systemem 
grawitacyjnym. 
Przepompownie ścieków przydomowe (brak podglądu, konieczność codziennego objazdu): 
- Kostryń,  niezmonitorowana 
- Glinne 1, niezmonitorowana 
- Glinne 2, niezmonitorowana 
-  Koło Kamienia – Glinne, niezmonitorowana - brak dojazdu do przepompowni 
1. Przepompownia ścieków  P-3 /Amerykanka I/ - Glinne, zmonitorowana 
- pompy po licznych naprawach wyeksploatowane, 
- uzbrojenie do wymiany. 
2. Przepompownia ścieków P -4 /Amerykanka II/ - Glinne,  zmonitorowana 
- pompy po licznych naprawach, wyeksploatowane, 
- uzbrojenie do wymiany. 
3. Przepompownia ścieków  P -5 /Główna Suder/ Glinne, zmonitorowana 
- pompy po licznych naprawach, wyeksploatowane, 
- uzbrojenie do wymiany, 
- dokonano wymiany sterownika i pływaków. 
4. Przepompownia ścieków P -7 /Pod lasem/ Glinne, zmonitorowana 
- pompy pracują od początku budowy przepompowni ścieków.  
Ścieki tłoczone są w rurociąg grawitacyjnie przez cała miejscowość Jankowce do przepompowni P1P /Podstaw/ 
Łukawica/. 
 
MIEJSCOWOŚĆ BEZMIECHOWA DOLNA – GÓRNA 
1. Przepompownia ścieków przydomowa /świetlica/ Bezmiechowa Górna, 
2. Przepompownia ścieków przydomowa /Stadion/ Bezmiechowa Górna, 
- brak dojazdu samochodu specjalistycznego – dojazd beczką zapinaną za traktor. 
3. Przepompownia ścieków przydomowa Bezmiechowa Dolna. 
4.  Przepompownia ścieków przydomowa Bezmiechowa Dolna, 
- ryzykowny dojazd – dojazd beczką zapinaną za traktor za zgodą właściciela działki / wykonanie manewru 
nawracania/. 
5. Przepompownia ścieków przydomowa, niezmonitorowana. 
6. Przepompownia ścieków P3BD Bezmiechowa Dolna, zmonitorowana 
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- bardzo awaryjna, 
- częste czyszczenia pompowni, 
- zatykany kolektor tłoczny w przepompowni, 
- częste awarie pomp, w 2020r. naprawa pompy, 
- druga pompa wyeksploatowana, 
- częste uszkodzenie korpusu pomp, 
- przy zatrzymaniu pracy przepompowni dochodzi do zalewania posesji, działek, stawów rybnych, budynków 
mieszkalnych, 
- sieć kanalizacji grawitacyjnej na bieżąco przebijana, udrażniana przy użyciu samochodu specjalnego. 
Z wyżej wymienionych przepompowni ścieki trafiają do przepompowni głównej. 
7.  P -1P /Podstaw/ - Łukawica, z której ścieki pompowane są do sieci tłocznej do oczyszczalni ścieków. Bardzo 
duży problem z siecią na odcinku łączącym przepompownie ścieków Bezmiechowa Dolna P - 3BD do 
przepompowni ścieków P- 1P Podstaw/ Łukawica. Wskazany odcinek jest poprowadzony przez teren podmokły – 
przeprowadzone kamerowanie problemowego odcinka wykazało bardzo duży zastój ścieków na linii  /siodełka/, 
brak uszczelek na łączeniach rur przez które nabierane są wody gruntowe. 
8. Przydomowa przepompownia ścieków /Podstaw/ -  Łukawica, niezmonitorowana odbierająca ścieki z trzech 
domów mieszkalnych, 
 - dojazd za zgodą właściciela po łące, z której ścieki nieprawidłowo są wpięte w sieć tłoczną. 
 
MIEJSCOWOŚĆ MANASTERZEC   
Odbiór ścieków odbywa się grawitacyjnie, odcinki nie objęte grawitacją są połączone przepompowniami ścieków 
przydomowymi; 
1. Przydomowa przepompownia ścieków 1, niezmonitorowana 
- brak dojazdu do przepompowni - ewentualnie za zgodą właściciela działki przy dobrych warunkach 
atmosferycznych dojazd po łące, 
- bardzo częste awarie. 
2. Przydomowa przepompownia ścieków /świetlica/, niezmonitorowana 
- awaria pompy -  pompa w naprawie. 
3. Przydomowa przepompownia ścieków 2, zmonitorowana 
- bardzo awaryjna,  
- pompy wielokrotnie naprawiane, 
- w 2020r. naprawa kompleksowa pompy, 
- częsta wymiana sterowników, pływaków, 
- brak dojazdu do przepompowni – tylko beczką zapinaną za traktor, 
- ręczne czyszczenie pompowni. 
4. Główna przepompownia ścieków PMG1 Manasterzec 
- naprawa pompy w 2020r. 
 
MIEJSCOWOŚĆ ŁUKAWICA 
1. Przydomowa przepompownia ścieków 1. 
2. Przydomowa przepompownia ścieków 2. 
- brak dojazdu samochodem specjalistycznym, tylko beczką zapinaną za traktor. 
3. Przydomowa przepompownia ścieków 3. 
- dojazd tylko przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. 
Odbiór ścieków odbywa się grawitacyjnie, odcinki nieobjęte grawitacją są połączone z w/w przepompowniami 
ścieków przydomowymi i to wszystko doprowadzone jest do przepompowni głównej. 
Z wiosek Monasterzec i Łukawica przepompownia ścieków PMG1 główna przepompowuje siecią tłoczną do 
oczyszczalni ścieków.   
 
MIEJSCOWOŚĆ ŁĄCZKI, HUZELE, WEREMIEŃ 
1. Przepompownia główna P1, zmonitorowana 
- pompy pracują od początku powstania kanalizacji i są wyeksploatowane.   
2. Przepompownia P2 zmonitorowana 
-  pompy pracują od początku powstania kanalizacji i są wyeksploatowane.   
3. Przepompownia główna P3/ Weremień/ zmonitorowana 
- pompy pracują od początku powstania kanalizacji i są wyeksploatowane .  
4. Przepompownia przydomowa 1, niezmonitorowana. 
5. Przepompownia /Weremień SKI/, niezmonitorowana 
- w 2020r. zakupiono nową pompę. 
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6. Przepompownia ścieków P4 /Stawy/, zmonitorowana 
- pompy pracują od początku powstania kanalizacji i są wyeksploatowane.   
7. Przepompownia P2 / Huzele/ zmonitorowana, 
- pompy po wielokrotnych naprawach, mocno wyeksploatowana co wpływa na wydajność pompowania. 
8. Przepompownia ścieków P6/Błonie1 Huzele/, zmonitorowana 
- pompy pracują od początku powstania kanalizacji i są wyeksploatowane.   
9. Przepompownia ścieków P5 /Błonie 2 Huzele koniec/, zmonitorowana 
- pompy pracują od początku powstania kanalizacji i są wyeksploatowane.   

Opis prac dodatkowych na sieciach kanalizacyjnych  
Zmonitorowane przepompownie ścieków (30 przepompowni)- pracownik sprawdza codziennie prace 
przepompowni ścieków poprzez zalogowanie się do systemu i analizuje szczegółowo dostępne dane /brak 
powiadomień automatycznych o awariach, 
Wszystkie awarie – nieprawidłowości pracy przepompowni są zapisywane w zeszycie raportowym i są usuwane 
na bieżąco. 
Cała sieć kanalizacyjna, przydomowe przepompownie ścieków, które nie są zmonitorowane (17 przepompowni) - 
pracownicy dojeżdżają, dochodzą do niektórych pieszo, ponieważ nie ma dojazdu i sprawdzają pracę 
przepompowni osobiście. W taki sam sposób przeglądana jest kanalizacja sanitarna, mamy również zgłoszenia od 
odbiorców o niedrożności sieci głównych /wylewanie ścieków przez studzienki rewizyjne/. 
 
Na wyżej wymienionej sieci, urządzeniach, budowlach prowadzone są prace w systemie ciągłym, planowanym, 
jednakże najczęściej są to roboty nieplanowane czyli awarie. 
Z ubiegającym czasem, z roku na rok awaryjność wzrasta. Uszkodzenia sieci przesyłowych występują bardzo 
często, niedrożności pojawiające się na sieciach przesyłowych po udrożnieniu powodują awarie przepompowni 
ścieków, blokowanie wirników pomp ściekowych, zatykanie kolektorów tłocznych na wyjściu 
w przepompowniach. 
Powstałe awarie muszą być usunięte natychmiastowo, ponieważ przeważnie dochodzi do zalewania posesji, 
budynków czy działek. 
Usunięcie awarii wymaga nakładu pracy fizycznej oraz użycia sprzętu specjalistycznego.  Polega najczęściej na 
myciu, czyszczeniu przepompowni ścieków, udrażnianiu, przebijaniu sieci, przyłączy, sprzątaniu, wapnowaniu, 
zbieraniu, wymianie gruntu. Powstałe awarie na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych są usuwane na 
bieżąco, nieważne czy w sobotę, niedzielę czy w święta. 
W związku z kontrolami inspektorów WIOŚ również zostaliśmy zobligowani do wzmożonego nadzoru nad 
urządzeniami i siecią kanalizacyjną na terenie Miasta i Gminy Lesko. 
 
Ilość awarii na sieciach wodociągowej i kanalizacyjnej w rozbiciu na lata: 

 Sieć kanalizacyjna Sieć wodociągowa  

2017 783 121 

2018 971 146 

2019 754 170 

2020 1516 280 

 

 

 

 
 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2017 2018 2019 2020

Ilość awarii

Sieć kanalizacyjna Sieć wodociągowa



 
212 

 
 

Z przedstawionych powyższych danych wynika, że ilość awarii na sieci kanalizacyjnej podwoiła się w stosunku do 
ilości awarii na sieci kanalizacyjnej w roku 2019.  Na sytuację tą bardzo duży wpływ miała pandemia Covid-19. 
Przy usuwaniu awarii zaobserwowano, że ich przyczyną w dużej mierze było zatkanie ciągów kanalizacyjnych i 
przepompowni przez różnego rodzaju środki higieniczne tj. chusteczki nawilżone, pampersy, podpaski itp. 
Praca na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – przykładowe zdjęcia z pracy w terenie: 

 

 
               Czyszczenie przepompowni 

 

    
 
Zatrzymanie przepompowni ścieków 
 
 

 
 
 
Zablokowanie pompy materiałami nieprzechodzącymi 
przez wirnik widoczne na powyższym zdjęciu, skręcone 
w warkocz (mopy, chusteczki nawilżane, podpaski itp.) 
 
 
 

 

 
       
 
 
Zatkany kolektor przesyłowy w przepompowni 
ścieków  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiały wyciągnięte z przepompowni, pomp 
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Praca pracowników w przepompowni - czyszczenie, mycie, 
udrażnianie zaworów 

 

 

 

 

 
 
 
Materiały wyciągnięte z przepompowni ścieków, które  
spowodowały zatrzymanie całkowite przepompowni, co 
wiązało się z wylaniem ścieków na sieci przesyłowej (zalanie 
posesji, budynków mieszkalnych, podpiwniczeń) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Materiały wyciągnięte z przepompowni (kamienie 
itp.) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Materiały wyciągnięte, które spowodowały zablokowanie 
wirników pomp i zatrzymanie pracy całej przepompowni  
 
 
 

 

 

 
 
 
 
Awaria sieci wodociągowej  
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Głębokie wykopy przy usuwaniu awarii na sieci wodociągowej 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Awaria sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 

Awaria sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej 
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2.8.OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW 
Rok 2020 to przede wszystkim przygotowanie oczyszczalni ścieków i Spółki na przedsięwzięcie związane z 
rozbudową istniejącej i funkcjonującej gminnej oczyszczalni ścieków w Lesku.  
W dniu 21.02.2020r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 „Rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie 
Aglomeracji Lesko” pomiędzy Województwem Podkarpackim a Leskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. 
W ramach dofinansowania Spółka uzyskała dofinansowanie w wysokości 8 465 312,60 zł. 
Od tego momentu zaczęły się starania o znalezienie instytucji finansującej wkład własny inwestycji, budowę i 
eksploatację farmy fotowoltaicznej i zakup koparko-ładowarki. 
W temacie pozyskania środków na w/w zadania LPK Sp. z o.o. podjęła współpracę z firmą Aesco Group Sp. z o.o. 
która przygotowała biznesplan. Był on niezbędnym załącznikiem do zapytań ofertowych dla instytucji 
finansowych. 25.08.2020r. otrzymano pierwszy raport z analizy ofert finansowych, w której znalazły się dwie 
propozycje finansowania: PKO BP SA – kredyt gotówkowy, dom maklerski NWAI – obligacje. Wybrano ofertę 
korzystniejszą,  banku PKO BP SA. 26.11.2020r. ogłoszono przetarg na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa 
oczyszczalni ścieków na terenie Aglomeracji Lesko”. 
W miejscowościach w których nie ma kanalizacji sanitarnej, Spółka świadczy usługi w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych pojazdem asenizacyjnym. Kwartalne sprawozdania z prowadzonej działalności w 
zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych Spółka przekazuje do tutejszego urzędu w zakresie ilości 
obsługiwanych nieruchomości oraz ilości odebranych nieczystości płynnych.  
Dodatkowo LPK Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie udrażniania kanalizacji. 
 
W pozostałej działalności gospodarczej Spółka wykonała w 2020 roku następujące inwestycje: 
- budowa chodnika oraz wykonanie i zamontowanie bramki wejściowej przy Szkole Podstawowej w Lesku 

 

 
- remont świetlicy wiejskiej w Bezmiechowej Dolnej 
- wykonanie remontu kanalizacji sanitarnej w budynku wielorodzinnym w Zagórzu. 

 
 

Rok 2020 był rokiem ciężkiej i wytężonej pracy dla LPK Sp. z o.o. Był to bardzo trudny czas co spowodowane było 
sytuacją pandemiczną COVID -19. W związku z ilością zwolnień lekarskich, ilością osób przebywających 
w izolacjach i kwarantannach, ograniczeniami  
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w kontaktach z petentami i mieszkańcami, organizowanie pracy Spółki i jej pracowników odbywało się na 
bieżąco. Dzięki wsparciu i współpracy z Burmistrzem Miasta i Gminy Lesko, Radą Nadzorczą oraz pracownikami 
Gminy Lesko udało się przezwyciężyć większość napotkanych problemów. Spółka wykonywała swoje zadania na 
możliwie wysokim poziomie starając się zadowolić mieszkańców naszej małej Ojczyzny. 
 
 
Przyczyny ujemnego wyniku finansowego 
 
Rok 2020 był rokiem ciężkiej i wytężonej pracy dla LPK Sp. z o.o. Był to trudny czas, co spowodowane było 
sytuacją pandemiczną COVID -19, która miała duży wpływ na sytuację ekonomiczną Spółki.  
W związku z czasowym zawieszeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców znacząco spadła, w 
stosunku do lat ubiegłych, ilość sprzedanej wody i ilość odebranych ścieków.  
Zwiększyła się trzykrotnie ilość zgłaszanych awarii na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej co skutkowało 
zwiększeniem się kosztów materiałowych oraz pracowniczych. 
Znaczący wpływ na wynik finansowy spółki miał również wzrost płacy minimalnej dla pracowników najmniej 
zarabiających. 
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VIII. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W LESKU 
 

Informacja dotycząca pracy Rady Miejskiej w roku 2020  
 

 

Poniższa tabela przedstawia informację na temat realizacji uchwał w 2020 roku  

l.p. Numer i data 
podjęcia  

Uchwała 
 

sposób wykonania 

1. XIX/150/20 
z dnia 15-01-2020 

W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA PODWYŻSZENIE 

KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI  LESKIE 

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LESKU. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Zrealizowana 

2. XIX/151/20 
z dnia 15-01-2020 

w sprawie opłaty miejscowej 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego. 
Zrealizowana. Ogłoszona dnia 21.01.2020r. w Dz. 
U. Woj. Podkarpackiego 2020.425 

3. XIX/152/20 
z dnia 15-01-2020 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki 
długoterminowej w Narodowym Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Zrealizowana 

4. XIX/153/20 
z dnia 15-01-2020 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
Gminy Lesko na 2020 rok. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Zrealizowana 

5. XIX/154/20 
z dnia 15-01-2020 

w sprawie zmiany uchwały własnej w 
sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Lesko. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Zrealizowana 

6. XIX/155/20 
z dnia 15-01-2020 

w sprawie udzielenia upoważnienia 
Kierownikowi Miejsko - Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Lesku do załatwiania 
indywidualnych spraw z zakresu 
administracji publicznej. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego, 
Zrealizowana 
Ogłoszona dnia 29.01.2020r. w Dz. U. Woj. 
Podkarpackiego 2020.492 

7. XX/156/20 
z dnia 4-03-2020 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki 
długoterminowej w Narodowym Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Zrealizowana 

8. XX/157/20 
z dnia 4-03-2020 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
Gminy Lesko na 2020 rok. 

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia. 
Zrealizowana 

L.p. Informacje Liczba: Uwagi 

1.  Sesje 12 kadencja 2018-2023 

 - zwyczajne  8 kadencja  2018-2023 

- nadzwyczajne  4 kadencja 2018-2023 

Komisje Stałe Rady Miejskiej w Lesku 

- posiedzenia Komisji Stałych w kadencji 2018 - 2023 12 w tym: 

 Komisja Budżetu i Finansów – 12 

 Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej 
i Ochrony Środowiska – 12 

 Komisja Oświaty, Kultury, Sportu 
i Turystyki - 12 

 Komisja Spraw Wiejskich – 12 

2.  Podjęte uchwały 103  kadencja 2018-2023 

3. Biuro Rady   

 - wnioski i interpelacje radnych 21  kadencja 2018-2023 

- pisma kierowane do i od Przewodniczącego Rady  216  kadencja 2018-2023 

- wnioski złożone do Rady związane z podjęciem 
uchwały  

12  kadencja  2018-2023 
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l.p. Numer i data 
podjęcia  

Uchwała 
 

sposób wykonania 

9. XX/158/20 
z dnia 4-03-2020 

w sprawie zmiany uchwały własnej w 
sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Lesko. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Zrealizowana 

10. XX/159/20 
z dnia 4-03-2020 

w sprawie wyrażenia zgody na 
wydzierżawienie na okres 5 lat, gruntu 
stanowiącego własność Gminy Lesko, 
oznaczonego jako cześć działki nr 790 
o pow. 4,5 ha położonego w Huzelach, 
z przeznaczeniem na cele rolne. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i 
podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i 
miejscach zwyczajowo przyjętych. 
Niezrealizowana 
Przetarg odbył się w dniu 11.05.2020 r.  
Brak ofert. 

11. XX/160/20 
z dnia 4-03-2020 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
Zmiany Nr 3 Studium Uwarunkowań  i 
Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta i Gminy Lesko. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Zrealizowana 
Umowa nr 137/2020 z dn.17.07.2020 r. na 
opracowanie projektu zmiany nr 3 Studium. 

12. XX/161/20 
z dnia 4-03-2020 

w sprawie przystąpienia do  sporządzenia 
zmiany Nr 2 Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego „Lesko 
7” 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 
Zrealizowana 
Umowa nr 137/2020 z dn. 17.07.2020 r.  na 
opracowanie projektu zmiany nr 2 MPZP Lesko 7 

13. XX/162/20 
z dnia 4-03-2020 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Lesko na rok 2020. 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego, 
Zrealizowana 
Ogłoszona 13.03.2020 r. w Dz. U. Woj. 
Podkarpackiego 2020.1413  

14. XX/163/20 
z dnia 4-03-2020 

w sprawie wyrażenia zgody na 
wydzierżawienie na czas nieoznaczony, 
drogą bezprzetargową gruntu stanowiącego 
własność Gminy Lesko, oznaczonego jako 
część działki nr 948/11 o pow. ok. 0,13 ha 

położonego w Lesku, z przeznaczeniem na 
plac do składowania drewna 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i 
podlega ogłoszeniu na  tablicy  ogłoszeń   
i w miejscach zwyczajowo przyjętych . 

 
Zrealizowana 

15. XX/164/20 
z dnia 3-04-2020 

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 
nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Lesko położonej w miejscowości 
Hoczew oznaczonej jako działki nr 48/1 
i 48/3 o łącznej pow. 0,0230 ha na 
działki nr 49/7 i 47/5 o łącznej 
powierzchni 0,0230 ha. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w 
miejscach zwyczajowo przyjętych. 
Zrealizowana  
Akt notarialny: 14.07.2020r.  
Zamiana bez opłat 

16. XX/165/20 
z dnia 4-03-2020 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w 
drodze bezprzetargowej prawa własności 
nieruchomości, oznaczonej jako działka 
ewidencyjna nr 135/6 o pow. 0,0379 ha 
położonej w miejscowości Dziurdziów, na 
poprawienie warunków zagospodarowania 
nieruchomości przyległej oznaczonej jako 
działka nr 135/5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i 
podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w 
miejscach zwyczajowo przyjętych. 
Zrealizowana 
Akt notarialny; 17.08.2020 r. 
Cena sprzedaży: 7.000,00 zł  

17. XX/166/20 
z dnia 4-03-2020 

w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy 
Lesko do Programu Miasto Przyjazne 
Seniorom i Ogólnopolska Karta Seniora. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 
Zrealizowana 

18. XX/167/20 
z dnia 4-03-2020 

w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej 
Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Hoczew. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Zrealizowana 

19. XX/168/20 
z dnia 4-03-2020 

zmieniająca uchwałę w sprawie 
szczegółowych warunków przyznawania i 
odpłatności za usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi opiekuńcze z 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dz. U. Woj. Podkarpackiego.  
Zrealizowana 
Ogłoszona 23.03.2020r. w Dz. U. Woj. 



 
219 

 
 

l.p. Numer i data 
podjęcia  

Uchwała 
 

sposób wykonania 

wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz szczegółowych 
warunków częściowego lub całkowitego 
zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. 

Podkarpackiego 2020.1542 

20. XX/169/20 
z dnia 4-03-2020 

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w 
Lesku Nr XIV/111/19 z 30 września 2019r. w 
sprawie ustalenia regulaminu określającego 
wysokość stawek oraz szczegółowe warunki 
przyznawania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego, szczegółowe warunki 
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw dla nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Lesko . 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dz. U. Woj. Podkarpackiego.  
Zrealizowana 
Ogłoszona 25.03.2020r. w Dz. U. Woj. 
Podkarpackiego 2020.1570 

21. XX/170/20 
z dnia 4-03-2020  

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki 
paliwa w Gminie Lesko na rok szkolny 
2019/2020. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dz. U. Woj. Podkarpackiego.  
Zrealizowana 
Uchylony zapis o publikacji w Dz.U. 

22. XX/171/20 
z dnia 4-03-2020 

w sprawie uznania petycji w interesie 
publicznym za niezasługującą na 
uwzględnienie 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Zrealizowana 
Na podstawie art.18b ust.1 ustawy z 08 marca 19
90 r.o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2019 r. 
poz.506 ze zm.) oraz art. 9 ust.2 ustawy z 11 lipca 
2014 r.o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870) 

23. XX/172/20 
z dnia 4-03-2020 

w sprawie uznania petycji w interesie 
publicznym za niezasługującą na 
uwzględnienie 
 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Zrealizowana 
Na podstawie art.18b ust.1 ustawy z 08 marca 19
90 r.o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2019r. 
poz.506 ze zm.) oraz art. 9 ust.2 ustawy z 11 lipca 
2014 r.o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870).  

24. XX/173/20 
z dnia 4-03-2020 

w sprawie wyboru uzupełniającego na 
ławników do Sądu Rejonowego w Lesku  
na kadencję 2020– 2023. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Zrealizowana  
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U.z 2019 r.poz.506 z późn.zm.) oraz art. 160 § 
1 i 2, art. 163 § 1 ustawy z dnia 21 lipca 2001 r. 
Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 
2019 r. poz. 52)  

25. XXI/174/20 
z dnia 5-05-2020 

w sprawie przedłużenia wskazanym grupom 
przedsiębiorców, których płynność 
finansowa uległa pogorszeniu w związku z 
ponoszeniem negatywnych konsekwencji 
ekonomicznych z powodu COVID-19, 
terminów płatności rat podatku od 
nieruchomości. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w 
Dz. U. Woj. Podkarpackiego. 
Zrealizowana 
Ogłoszona 08.05.2021r. w Dz. U. Woj. 
Podkarpackiego 2020.2074 

26. XXI/175/20 
z dnia 5-05-2020 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
Gminy Lesko na 2020 rok. 

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Zrealizowana  

27. XXII/176/20 
z dnia 27-05-2020 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
Gminy Lesko na 2020 rok. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Zrealizowana 

28. XXII/177/20 
z dnia 27-05-2020  

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
Gminy Lesko na lata 2020 – 2025  oraz 
Zasad wynajmowania lokali wchodzących w 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dz. U. Woj. Podkarpackiego  
Zrealizowana 
Ogłoszono 07.07.2020r. w Dz. U. Woj. 
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skład mieszkaniowego zasobu gminy. 
 

Podkarpackiego 2020.2858  

29. XXII/178/20 
z dnia 27-05-2020 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 
przejęcie prawa własności nieruchomości 
zabudowanych studniami głębinowymi 
oznaczonymi jako działki ewidencyjne nr 
1280/1, 1280/2, 1276/6, 1276/8  położonej 
w miejscowości Średnia Wieś. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i 
podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
w miejscach zwyczajowo przyjętych. 
W toku realizacji 
Gmina złożyła wniosek do KOWR-u o nieodpłatne 
przekazanie ww. nieruchomości dnia 27.10.2020 
r. wraz z kompletem dokumentów 

30. XXII/179/20 
z dnia 27-05-2020 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 
przejęcie prawa własności nieruchomości 
zabudowanej oczyszczalnią ścieków i 
obiektami infrastruktury technicznej 
oznaczonej jako działka nr 90/3 położonej 
w miejscowości Średnia Wieś. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i 
podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
w miejscach zwyczajowo przyjętych. 
W toku realizacji Przygotowana została i 
zgromadzona pełna dokumentacja do złożenia 
wniosku do KOWR-u o nieodpłatne przekazanie 
nieruchomości 

31. XXII/180/20 
z dnia 27-05-2020 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w 
drodze przetargu 
nieograniczonego nieruchomości niezabudo
wanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna 
nr 1472 o pow. 0,0650 ha położonej 
w miejscowości Lesko. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i 
podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
w miejscach zwyczajowo przyjętych. 
Niezrealizowana 
Przetarg I odbył się w dniu 22.02.2020r. 
Brak ofert. 
Przetarg II odbył się w dniu 20.11.2020r. 
Brak ofert. 

32. XXII/181/20 
z dnia 27-05-2020 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
niezabudowanej nieruchomości oznaczonej 
jako działka nr 73 o pow. 0,0900 ha, w 
drodze przetargu ograniczonego do 
właścicieli nieruchomości przyległych 
oznaczonych jako działki nr 72 lub 74/1 i 
74/2 bądź 75 położonych w miejscowości 
Łukawica. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i 
podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w 
miejscach zwyczajowo przyjętych. 
Niezrealizowana 
Przetarg odbył się w dniu  
03.11.2020 r. 
Brak ofert 

33. XXII/182/20 
z dnia 27-05-2020 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 
nabycie prawa współwłasności 
w nieruchomości wspólnej oznaczonej jako 
działka nr 680 o pow. 0,1232 ha w Lesku 
zabudowanej budynkiem użytkowo-
mieszkalnym. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i 
podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
w miejscach zwyczajowo przyjętych. 
Niezrealizowana 
Strona przekazująca udział Gminie wycofała się z 
transakcji 

34. XXII/183/20 
z dnia 27-05-2020 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i 
udzielenie bonifikaty przy sprzedaży 
komunalnego lokalu mieszkalnego nr 6M 
położonego przy ul. Rynek 16                                         
i ul. Śliżyńskiego 1 w Lesku. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i 
podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
w miejscach zwyczajowo przyjętych. 
Niezrealizowana 
Gmina odstąpiła od sprzedaży w związku z 
wycofaniem się nabywcy z uregulowania udziałów 
w budynku komunalnym wielorodzinnym 

35. XXII/184/20 
z dnia 27-05-2020 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w 
drodze przetargu nieograniczonego lokalu 
mieszkalnego nr 3 położonego w budynku 
przy ul. Plac Konstytucji 3-go Maja w Lesku. 
 

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
w miejscach zwyczajowo przyjętych i wchodzi w 
życie z dniem ogłoszenia. 
Zrealizowana 
Akt notarialny: 25.11.2020 r. 
Cena sprzedaży: 60.600,00zł 

36. XXII/185/20 
z dnia 27-05-2020 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w 
drodze przetargu nieograniczonego lokalu 
użytkowego nr 012 położonego w budynku 
przy ul. Rynek 16 i Śliżyńskiego 1 w Lesku. 
 

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
w miejscach zwyczajowo przyjętych i wchodzi w 
życie z dniem ogłoszenia. 
Niezrealizowana 
Przetarg I odbył się w dniu  
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 23.10.2020 r. 
Brak ofert 
Przetarg II odbył się w dniu 
11.12.2020 r. 
Brak ofert. 
Lokal przeznaczono do najmu 

37. XXII/186/20 
z dnia 27-05-2020 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w 
drodze przetargu 
nieograniczonego nieruchomości niezabudo
wanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna 
nr 1162/4 o pow. 0,0552 ha położonej 
w miejscowości Lesko. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i 
podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń  w 
miejscach zwyczajowo przyjętych. 
Niezrealizowana 
Przetarg I odbył się w dniu 22.02.2020 r. 
Brak ofert 
Przetarg II odbył się w dniu 20.11.2020 r. 
Brak ofert. 

38. XXII/187/20 
z dnia 27-05-2020 

w sprawie przyjęcia sprawozdań z 
działalności Komisji Stałych Rady Miejskiej w 
Lesku za 2019 rok. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Zrealizowana 
Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 
r., poz. 506 z późn. zm.). 

39. XXII/188/20 
z dnia 27-05-2020 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lesku 
na 2020 rok. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Zrealizowana 
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 21 
ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506 
z późn.zm).  

40. XXII/189/20 
z dnia 27-05-2020 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy 
Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej 
w Lesku na 2020 rok. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Zrealizowana 
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 21 
ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz 
506 zpóżn.zm.). 

41. 
 
 

XXII/190/20 
z dnia 27-05-2020 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisj
i Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony 
Środowiska Rady Miejskiej w Lesku na 2020 
rok. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Zrealizowana 
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 21 
ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz 
506 z późn. zm)  

42. XXII/191/20 
z dnia 27-05-2020 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy 
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 
Rady Miejskiej w Lesku na 2020 rok. 
 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Zrealizowana 
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 21 
ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz 
506 z późn. zm). 

43. XXII/192/20 
z dnia 27-05-2020 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy 
Komisji Spraw Wiejskich Rady Miejskiej 
w Lesku na 2020 rok. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Zrealizowana 
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 21 
ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz 
506 zpóźn.zm). 

44. XXII/193/20 
z dnia 27-05-2020 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 
Miejskiej w Lesku na 2020 rok. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Zrealizowana 
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 21 
ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz 
506 z późn. zm.). 

45. XXII/194/20 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  



 
222 

 
 

l.p. Numer i data 
podjęcia  

Uchwała 
 

sposób wykonania 

z dnia 27-05-2020 Przewodniczących Stałych Komisji Rady 
Miejskiej w Lesku. 
 

Zrealizowana 
Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. 
poz. 506 z ze zm.)  
 

46. XXII/195/20 
z dnia 27-05-2020 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru 
składu osobowego Stałych Komisji Rady 
Miejskiej w Lesku. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Zrealizowana 
Na podstawie art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 506 z ze zm.)  

47. XXIII/196/20 
z dnia 24-06-2020 

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i 
Gminy Lesko wotum zaufania. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Zrealizowana 

48. XXIII/197/20 
z dnia 24-06-2020 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego Gminy Lesko za 
rok 2019 wraz z sprawozdaniem z 
wykonania budżetu za rok 2019. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Zrealizowana 
 

49. XXIII/198/20 
z dnia 24-06-2020 

w sprawie absolutorium dla Burmistrza 
Miasta i Gminy Lesko za 2019 r. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Zrealizowana 

50. XXIII/199/20 
z dnia 24-06-2020 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w 
drodze bezprzetargowej nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Lesko, 
oznaczonej jako działki nr 239/11, 559/3, 
608/1 położonej w Lesku na poprawienie 
warunków zagospodarowania 
nieruchomości przyległej oznaczonej jako 
działka nr 558. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i 
podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
w miejscach zwyczajowo przyjętych. 
Zrealizowana  
Akt notarialny: 07.12.2020 r 
Cena sprzedaży: 12.000,00 zł 

51. XXIII/200/20 
z dnia 24-06-2020 

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie 
zobowiązań finansowych  na okres 
przekraczający rok budżetowy w celu 
realizacji umowy  na dowożenie uczniów do 
szkół i przedszkoli w Gminie Lesko. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Zrealizowana   

52. XXIII/201/20 
z dnia 24-06-2020 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
Gminy Lesko na 2020 rok. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Zrealizowana  

53. XXIV/202/20 
z dnia 29-07-2020 

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki 
paliwa w Gminie Lesko na rok szkolny 
2020/2021. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą 
obowiązującą od 1 września 2020 r. 
Zrealizowana 

54. XXIV/203/20 
z dnia 29-07-2020 

w sprawie uchwalenia Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Lesko. 
 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dz. U. Woj. Podkarpackiego 
Zrealizowana 
Ogłoszona 04.09.2020r. w Dz. U. Woj. 
Podkarpackiego 2020.3473  
Nieważność w części  

55. XXIV/204/20 
z dnia 29-07-2020 

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanych przez 
właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i 
trybu składania deklaracji za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej. 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dz. U. Woj. Podkarpackiego.  
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci 
moc Uchwała Nr V/28/19 z dnia 30 stycznia 
2019r.  
Zrealizowana 
Ogłoszona 03.08.2020r. w Dz. U. Woj. 
Podkarpackiego 2020.3142 
Stwierdzenie nieważności 

56. XXIV/205/20 
z dnia 29-07-2020 

w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dz. U. Woj. Podkarpackiego 
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci 
moc Uchwała Nr XXXIII/200/16  
z dnia 27 października 2016 r. 
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Zrealizowana 
Ogłoszona 03.08.2020 w Dz. U. Woj. 
Podkarpackiego 2020.3143 

57. XXIV/206/20 
z dnia 29-07-2020 

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
właścicieli nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 
kompostujących bioodpady stanowiące 
odpady komunalne w kompostowniku 
przydomowym. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dz. U. Woj. 
Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 14 
dni od daty jej ogłoszenia z mocą obowiązującą 
od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu 
wejścia w życie. 
Zrealizowana 
Ogłoszona 03.08.2020r. w Dz. U. Woj. 
Podkarpackiego 2020.3144 
Nieważność w części  

58. XXIV/207/20 
z dnia 29-07-2020 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty. 
 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dz.U. Woj. 
Podkarpackiego. 
Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dz. U. Woj. Podkarpackiego 
z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2020 r.  
Zrealizowana 
Ogłoszona 03.08.2020r. w Dz. U. Woj. 
Podkarpackiego 2020.3145 

59. XXIV/208/20 
z dnia 29-07-2020 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
Gminy Lesko na 2020 rok. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Zrealizowana 

60. XXIV/209/20 
z dnia 29-07-2020 

w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu 
rozwoju i  modernizacji urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych Leskiego 
Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. 
w Lesku na lata 2020-2022”. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Zrealizowana 

61. XXIV/210/20 
z dnia 29-07-2020 

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej 
utworzenia i prowadzenia ośrodka 
rehabilitacji zwierząt chronionych. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
W toku realizacji  
Tworzenie ośrodka w fazie projektowania  

62. XXIV/211/20 
z dnia 29-07-2020 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w 
drodze przetargu nieograniczonego lokalu 
użytkowego nr 07 położonego w budynku 
przy ul. Rynek 16 i Śliżyńskiego 1 w Lesku. 

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
w miejscach zwyczajowo przyjętych i wchodzi w 
życie z dniem ogłoszenia. 
Zrealizowana 
Akt notarialny: 21.12.2020 r. cena sprzedaży: 
282.800,00 zł 

63. XXIV/212/20 
z dnia 29-07-2020 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w 
drodze przetargu nieograniczonego  
nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej 
jako działka ewidencyjna nr 664/5 o pow. 
0,0022 ha położonej w miejscowości Lesko. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i 
podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w 
miejscach zwyczajowo przyjętych. 
W toku realizacji 

64. XXIV/213/20 
z dnia 29-07-2020 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w 
drodze bezprzetargowej prawa własności 
nieruchomości, oznaczonej jako działka 
ewidencyjna nr 1146/14 o pow. 0,0081 ha 
położonej w Lesku, na poprawienie 
warunków zagospodarowania 
nieruchomości przyległej oznaczonej jako 
działka nr 1309. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i 
podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
w miejscach zwyczajowo przyjętych. 
Zrealizowana 
Akt notarialny: 26.03.2021 r. 
Cena sprzedaży: 5.904,00 zł  

65. XXIV/214/20 
z dnia 29-07-2020 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w 
drodze bezprzetargowej prawa własności 
nieruchomości, oznaczonej jako działka 
ewidencyjna nr 1146/13 o pow. 0,0063 ha 
położonej w Lesku, na poprawienie 
warunków zagospodarowania 
nieruchomości przyległej oznaczonej jako 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i 
podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
w miejscach zwyczajowo przyjętych. 
 
Zrealizowana 
Akt notarialny: 13.01.2021 r. 
Cena sprzedaży: 4.797,00 zł 
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działka nr 1308/2. 

66. XXIV/215/20 
z dnia 29-07-2020 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w 
drodze bezprzetargowej prawa własności 
nieruchomości, oznaczonej jako działka 
ewidencyjna nr 1146/12 o pow. 0,0043 ha 
położonej w Lesku, na poprawienie 
warunków zagospodarowania 
nieruchomości przyległej oznaczonej jako 
działka nr 1307. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i 
podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
w miejscach zwyczajowo przyjętych. 
 
Zrealizowana  
Akt notarialny: 18.02.2021 r. 
Cena sprzedaży: 3.444,00 zł  

67. XXIV/216/20 
z dnia 29-07-2020 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w 
drodze bezprzetargowej prawa własności 
nieruchomości, oznaczonej jako działka 
ewidencyjna nr 1146/9 o pow. 0,0116 ha 
położonej w Lesku, na poprawienie 
warunków zagospodarowania 
nieruchomości przyległej oznaczonej jako 
działka nr 1304. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i 
podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
w miejscach zwyczajowo przyjętych. 
 
Zrealizowana 
Akt notarialny: 17.03.2021 r. 
Cena sprzedaży:8.118,00 zł 

68. XXV/217/20 
z dnia 17-08-2020 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
Gminy Lesko na 2020 rok. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Zrealizowana 

69. XXV/218/20 
z dnia 17-08-2020 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na 
realizację zadania publicznego. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Zrealizowana 

70. XXV/219/20 
z dnia 17-08-2020 

w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/136/16 
Rady  Miejskiej w  Lesku z dnia 14.03.2016r. 
w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki 
niskoemisyjnej dla Gminy Lesko na lata 
2015-2020". 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Zrealizowana 

71. XXV/220/20 
z dnia 17-08-2020 

Dotycząca rozpatrzenia petycji w sprawie 
odstąpienia od łączenia klas w szkole 
podstawowej im. Wincentego Pola w 
Lesku. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Zrealizowana 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy 
z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 
2018 r., poz. 870) 

72. XXV/221/20 
z dnia 18-07-2020 

w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie 
publicznym Pani Renaty Sutor  z dnia  02 
kwietnia 2020 r. W zakresie zmiany 
przepisów prawa miejscowego 
(wprowadzenia lokalnej “tarczy 
antykryzysowej”). 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Zrealizowana  
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2 
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. 
Dz.U. z 2018 r., poz. 870). 

73. XVI/222/20 
z dnia 30-09-2020 

w sprawie uchylenia  uchwały własnej Nr 
XVIII/146/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Zrealizowana 

74. XXVI/223/20 
z dnia 30-09-2020 

w sprawie określenia trybu udzielania oraz 
sposobu rozliczania 
i kontroli wykorzystania  dotacji celowych 
udzielanych z budżetu Gminy Lesko 
stowarzyszeniom ogrodowym  
prowadzącym rodzinne ogrody działkowe 
na obszarze Gminy Lesko. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Lesko.  
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się 
Skarbnikowi Gminy Lesko.  
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dz. U. woj. Podkarpackiego.  
Zrealizowana 
Ogłoszona 14.10.2020r. w Dz. U. Woj. 
Podkarpackiego 2020.3888 

75. XXVI/224/20 
z dnia 30-09-2020 

w sprawie utworzenia Żłobka 
Samorządowego w Lesku oraz nadania mu 
statutu. 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dz. U. Woj. Podkarpackiego 
Zrealizowana  
Ogłoszona 14.10.2020r. w Dz. U. Woj. 
Podkarpackiego Poz. 2020.3889 
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76. XXVI/225/20 
z dnia 30-09-2020 

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg 
gminnych. 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
ogłoszenia w Dz. U. Woj. Podkarpackiego  
Zrealizowana 
Ogłoszona 21.10.2020r. w Dz. U. Woj. 
Podkarpackiego 2020.3954 

77. XXVI/226/20 
z dnia 30-09-2020 

  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w 
drodze bezprzetargowej nieruchomości 
oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 
149/1 położonej w miejscowości 
Bezmiechowa Górna na poprawienie 
warunków zagospodarowania 
nieruchomości przyległej oznaczonej jako 
działka nr 153/2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i 
podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
w miejscach zwyczajowo przyjętych. 
Zrealizowana 
Akt notarialny: 13.01.2021 r. 
Cena sprzedaży: 4.500,00 zł 

78. XXVI/227/20 
z dnia 30-09-2020 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w 
drodze przetargu nieograniczonego  
nieruchomości oznaczonej jako działka 
ewidencyjna nr 1374/36 o pow. 0,0347 ha 
położonej w miejscowości Lesko. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i 
podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w 
miejscach zwyczajowo przyjętych. 
W toku realizacji 
(toczy się postępowanie w WSA) 

79. XXVI/228/20 
z dnia 30-09-2020 

 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w 
drodze przetargu nieograniczonego  
nieruchomości oznaczonej jako działka 
ewidencyjna nr 87/28 o pow. 0,4091 ha 
położonej w miejscowości Postołów. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i 
podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w 
miejscach zwyczajowo przyjętych. 
W toku realizacji 
(toczy się postępowanie w WSA) 

80. XXVI/229/20 
z dnia 30-09-2020 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w 
drodze bezprzetargowej prawa własności 
nieruchomości, oznaczonej jako działka 
ewidencyjna nr 87/26 o pow. 0,0084 ha 
położonej w obrębie Postołów, na 
poprawienie warunków zagospodarowania 
nieruchomości przyległej oznaczonej jako 
działka nr 87/19 i 87/7. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i 
podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
w miejscach zwyczajowo przyjętych. 
W toku realizacji 
(toczy się postępowanie w WSA) 

81. XXVI/230/20 
z dnia 30-09-2020 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
niezabudowanej nieruchomości oznaczonej 
jako działka nr 87/29 o pow. 0,3862 ha, w 
drodze przetargu ograniczonego do 
właścicieli nieruchomości przyległych 
oznaczonych jako działki nr 87/12, 87/10 lub 
87/3 bądź 87/20, 87/14, 87/21 lub 87/30 
albo 87/28 położonych w miejscowości 
Postołów. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i 
podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
w miejscach zwyczajowo przyjętych. 
W toku realizacji 
(toczy się postępowanie w WSA) 

82. XXVI/231/20 
z dnia 30-09-2020 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
prawa własności działki nr 2 położonej  
w miejscowości Łukawica gmina Lesko. 
  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i 
podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
w miejscach zwyczajowo przyjętych. 
Zrealizowana 

83. XXVI/232/20 
z dnia 30-09-2020 

w sprawie powrotnego  przejęcia Szkoły 
Podstawowej Fundacji „Elementarz” im. 
Szybowników Polskich w Bezmiechowej 
Dolnej. 

Uchwała wchodzi w życie Zapis o publikacji w Dz. 
U. został uchylony przez Wojewodę z mocą 
obowiązującą od dnia 1 września 2021r.  W 
trakcie realizacji  

84. XXVI/233/20 
z dnia 30-09-2020 

w sprawie powrotnego  przejęcia Szkoły 
Podstawowej Fundacji „Elementarz”  w 
Manastercu.  
 

Uchwała wchodzi w życie Zapis o publikacji w Dz. 
U. został uchylony przez Wojewodę z mocą 
obowiązującą od dnia 1 września 2021r.  W 
trakcie realizacji 

85. XXVII/234/20 
z dnia 13-10-2020 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
Gminy Lesko na 2020 rok. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Zrealizowana  

86. XXVII/235/20 w sprawie zmiany uchwały własnej w Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
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z dnia 13-10-2020 sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Lesko. 

Zrealizowana 

87. XXVII/236/20 
z dnia 13-10-2020 

w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Zrealizowana 

88. XXVIII/237/20 
z dnia 28-10-2020 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
Gminy Lesko na 2020 rok. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Zrealizowana 

89. XXVIII/238/20 
z dnia 28-10-2020 

w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu 
mieszkalnego drogą przetargu 
nieograniczonego. 

 
 

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
w miejscach zwyczajowo przyjętych i wchodzi w 
życie z dniem ogłoszenia. 
Zrealizowana 
Akt notarialny: 02.03.2021 r. 
Cena sprzedaży: 169.500,00 zł 

90. XXVIII/239/20 
z dnia 28-10-2020 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i 
udzielenie bonifikaty przy sprzedaży 
komunalnego lokalu mieszkalnego nr 10 
położonego przy ul. Smolki 7 w Lesku. 

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
w miejscach zwyczajowo przyjętych i wchodzi w 
życie z dniem ogłoszenia. 
Zrealizowana 
Akt notarialny: 27.01.2021 r.  
Cena sprzedaży: 63.052,07 zł 

91. XXVIII/240/20 
z dnia 28-10-2019 

w sprawie wskazania przedstawiciela Gminy 
Lesko do składu osobowego Rady 
Społecznej 
w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki 
Zdrowotnej w Lesku. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Zrealizowana 

92.  XXIX/241/20 
z dnia 2-12-2020 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
Gminy Lesko na 2020 rok. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 Zrealizowana  

93. XXIX/242/20 
z dnia 2-12-2020 

w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od środków transportowych. 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dz. U. Woj. Podkarpackiego i 
ma zastosowanie do podatku należnego 
począwszy od dnia 01 stycznia 2021 r. 
Zrealizowana 
Ogłoszona 16.12.2020r. w Dz. U. Woj. 
Podkarpackiego 2020.5087 

94. XXIX/243/20 
z dnia 2-12-2020 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w 
drodze bezprzetargowej nieruchomości 
oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 
1379/25 położonej w miejscowości Lesko na 
poprawienie warunków zagospodarowania 
nieruchomości przyległej oznaczonej jako 
działka nr 1981/1 i 1379/34. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i 
podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
w miejscach zwyczajowo przyjętych. 
W toku realizacji 
Ustalona została wartość rynkowa nieruchomości, 
sporządzone zostanie i opublikowane zarządzenie 
o przeznaczeniu działki do sprzedaży. 

95. XXIX/244/20 
z dnia 2-12-2020 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 
przejęcie prawa własności nieruchomości 
zabudowanej przepompownią ścieków, 
drogą dojazdową i obiektami infrastruktury 
technicznej oznaczonej jako działka nr 
93/18 położonej w miejscowości Średnia 
Wieś. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i 
podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
w miejscach zwyczajowo przyjętych. 
W toku realizacji 
Przygotowana została i zgromadzona pełna 
dokumentacja do złożenia wniosku do KOWR-u o 
nieodpłatne przekazanie nieruchomości 

96. XXIX/245/20 
z dnia 02-12-2020 

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lesko. 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
ogłoszenia w Dz. U. Woj. Podkarpackiego. 
Zrealizowana 
Ogłoszona 16.12.2020r. w Dz. U. Woj. 
Podkarpackiego 2020.5088 

97. XXX/246/20 
z dnia 29-12-2020 

w sprawie nie wygasania niezrealizowanych 
wydatków zamieszczonych w budżecie 
gminy na 2020 r. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                                                                                                                        
Zrealizowana 
 

98. XXX/247/20 
z dnia 29-12-2020 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
Gminy Lesko na 2020 rok. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Zrealizowana 
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99. XXX/248/20 
z dnia 29-12-2020 

w sprawie zmiany uchwały własnej w 
sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Lesko. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Zrealizowana 

100. XXX/249/20 
z dnia 29-12-2020 

 w sprawie przystąpienia do opracowania 
Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Lesko 
na lata 2021-2030. 
 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
W trakcie realizacji 

101. XXX/250/20 
z dnia 29-12-2020 

w sprawie uchwalenia Rocznego programu 
współpracy Gminy Lesko z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2021 r. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą 
obowiązującą od 1 stycznia 2021 r. Uchwała 
podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz w 
miejscach zwyczajowo przyjętych. 
W trakcie realizacji  

102. XXX/251/20 
z dnia 29-12-2020 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2021 rok. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą 
obowiązującą od 1 stycznia 2021 r. Uchwała 
podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz w 
miejscach zwyczajowo przyjętych. 
W trakcie realizacji 

103. XXX/252/20 
z dnia 29-12-2020 

zmieniająca uchwałę w sprawie 
szczegółowych warunków przyznawania i 
odpłatności za usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi opiekuńcze z 
wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz szczegółowych 
warunków częściowego lub całkowitego 
zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dz. U. Woj. Podkarpackiego 
Zrealizowana 
Ogłoszona 31.12.2020r. w Dz. U. Woj. 
Podkarpackiego 2020.5429 
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Opracowanie –Magdalena Mazurkiewicz, Sekretarz Gminy 
Raport przygotowano na podstawie materiałów źródłowych oraz zdjęć przekazanych przez Kierowników Wydziałów Urzędu Miasta i Gminy  
Lesko Kierowników/Dyrektorów jednostek organizacyjnych, Dyrektorów instytucji kultury,  Prezesów Spółek z 100% udziałem Gminy Lesko 
 
Materiały zawarte w Raporcie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane wyłącznie ze wskazaniem źródła informacji.  
 
Kontakt: 
tel. 13 469 80 01 
gmina@lesko.pl 
www.lesko.pl                                                                                           
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