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1. Wstęp 

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

o samorządzie gminnym.  Przygotowanie Raportu jest obowiązkiem i wymogiem 

prawnym, ale daje też szansę przedstawienia w jednym dokumencie celów, efektów  

i rezultatów naszych działań oraz zweryfikowania naszych dotychczasowych zamierzeń 

i planów. Raport może być doskonałym narzędziem dla wzmacniania i rozwoju lokalnej 

demokracji, okazją do uczciwej i dojrzałej debaty o potrzebach i kierunkach rozwoju 

Gminy Bukowina Tatrzańska oraz o środkach i sposobach osiągania wspólnych celów. 

Warto już na wstępie nadmienić, że rok 2021 był rokiem trudnym nie tylko dla 

mieszkańców naszej gminy ale i dla samorządu. Dlatego w dokumencie tym 

przedstawione zostały dodatkowo działania podjęte na rzecz ograniczenia skutków 

pandemii Covid- 19.  

        Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska  

w roku 2021, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady 

gminy. Dokument został przygotowany na podstawie danych finansowych  

i statystycznych. Chcemy w nim, w sposób czytelny, przekazać fakty, by każdy mógł sobie 

wyrobić opinię o stanie naszego samorządu. Mowa przecież o naszych wspólnych 

pieniądzach i naszym wspólnym domu.  

         Raport ten jest jednocześnie sprawozdaniem z pracy administracji publicznej. Zakres 

działania gminy jest bardzo szeroki i obejmuje zadania od edukacji, opieki poprzez 

inwestycje, ochronę środowiska po kulturę sport i rekreację. A suma tych wszystkich 

działań składa się na jakość życia mieszkańców gminy Bukowina Tatrzańska. 

.  

 

2. Charakterystyka gminy Bukowina Tatrzańska. 

2.1. Położenie i powierzchnia. 

Gmina Bukowina Tatrzańska to gmina wiejska, leżąca w powiecie tatrzańskim,  

 w południowej części województwa małopolskiego, , u podnóża Tatr, bezpośrednio przy 

granicy ze Słowacją. Zajmuje powierzchnię 132 km 2 , z czego w granicach Tatrzańskiego 

Parku Narodowego położny jest obszar o powierzchni 4434,00 ha.  

W jej  skład wchodzi osiem sołectw: Bukowina Tatrzańska, Białka Tatrzańska, Brzegi, 

Czarna Góra, Groń, Jurgów, Leśnica oraz Rzepiska. Administracyjnie gmina graniczy: od 

strony północnej – z obszarem gminy Nowy Targ, od strony północno – zachodniej  

z gminą Szaflary, od strony wschodniej – z obszarem gminy Łapsze Niżne, od strony 
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zachodniej - z gminą Biały Dunajec, od strony południowo - zachodniej z gminą Poronin 

oraz m. Zakopane, od strony południowej i południowo – wschodniej bezpośrednio ze 

Słowacją. 

                     

Obszar gminny wyróżnia wysoka dostępność komunikacyjna. Przez jej teren przebiegają: 

droga krajowa nr 49, droga wojewódzka nr 960 ( prowadząca do przejścia granicznego na 

Łysej Polanie ) oraz droga wojewódzka nr 966. Na terenie gminy znajdują się dwa 

przejścia graniczne na Łysej Polanie oraz w Jurgowie.  

Gmina Bukowin a Tatrzańska położona jest u stóp Tatr, a jedną trzecią jej powierzchni 

zajmuje Tatrzański Park Narodowy. Gmina łączy w sobie etnograficzne rejony Podhala 

i Spisz. Bogactwo Kulturowe tych dwóch krain, pielęgnowane  

i przekazywane z pokolenia na pokolenie stanowi ogromny zasób i potencjał gminy. 

Gmina położona jest na licznych wierchach dzielonych jarami- taka rzeźba terenu pozwala 

cieszyć się krajobrazem Tatr z wielu miejsc w gminie.  
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2.2. Ludność. 

Na dzień 31.12.2021 roku liczba mieszkańców gminy Bukowina Tatrzańska wynosiła  

13 425 osób w tym 6771 kobiet i 6654 mężczyzn. W porównaniu do roku 2020 liczba 

mieszkańców zmalała o 9 osób.  

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: 

 Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym ( 14 lat i mniej ) : 2511 osób 

 Liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym ( 15- 59 lat ) : 3983 osoby 

 Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym ( 15- 64 lata ): 4556 osoby 

 Liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym: 1548 osób 

 Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym: 827 osób. 

W roku 2021 urodziły się 164 osoby; 80 dziewczynek i 84 chłopców natomiast zmarły  

150 osób w tym 73 kobiety i 77 mężczyzn. 

 

2.3. Atrakcje turystyczne  

Główną atrakcją gminy Bukowina Tatrzańska są niewątpliwie Tatry Wysokie,  

z takimi atrakcjami jak Morskie Oko, Rysy, Dolina Pięciu Stawów Polskich, Orla Perć, 

Wołoszyn czy Świnica.  Nie sposób również nie wspomnieć o rzece Białce, która objęta 

jest ochroną Natura 2000 „ Dolina Białki” . Gmina Bukowina Tatrzańska to również 

królestwo sportów zimowych i źródeł termalnych. Na jej obszarze znajduje się doskonała 

infrastruktura turystyczna na która składają się: kompleksy basenów termalnych, sieć 

wyciągów narciarskich oraz liczne obiekty noclegowe. 

 

2.3.1. Stacje narciarskie i baseny termalne 

 Kotelnica Białczańska- 14 kilometrów tras o różnym stopniu trudności, w tym trasy 

posiadające homologację Międzynarodowej Federacji Narciarskiej FIS  

oraz kilkanaście kilometrów tras narciarskich 

 Rusiń- Ski – dwie  koleje krzesełkowe -sześcioosobowa i czteroosobowa-  dwa  

wyciągi orczykowe, babylift (wyciąg taśmowy dla najmłodszych),  

tor do snowtubingu (zjazdy na oponkach) 

 JURGÓW SKI - 7 tras narciarskich, łącznie 4,5 km tras, zróżnicowanych  

pod względem trudności, nachylenia oraz długości 

 Stacja Narciarska Koziniec- Czarna Góra - czteroosobowa kolej krzesełkowa,  

trzy wyciągi orczykowe o długości: 230 metrów, 250 metrów, 320 metrów  

oraz dwa przenośniki taśmowe o długości 90 metrów i 70 metrów.  
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 Stacja Narciarska Grapa Ski- 4-osobowa kolej krzesełkowa, dwa wyciągi orczykowe 

oraz wyciąg taśmowy. 

Prócz kompleksów narciarskich na terenie gminy Bukowina Tatrzańska funkcjonuje 

szereg pojedynczych wyciągów. Ponadto znajdują się tutaj dwa kompleksy basenów 

termalnych tj. : 

 Terma BUKOVINA  

 Terma Bania Białka Tatrzańska  

 

2.3.2. Zabytki kultury i obiekty do zwiedzania 

 Dom Ludowy w Bukowinie Tatrzańskiej 

 Szałasy Pasterskie na polanie Podokólne w Jurgowie 

 Zagroda Sołtysów w Jurgowie – Filia muzeum tatrzańskiego 

 Zagroda Korkoszów w Czarnej Górze – Filia muzeum tatrzańskiego 

2.3.3. Kościoły na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska 

 kościół drewniany i murowany pw. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza  

w Białce Tatrzańskiej 

 Kościół drewniany i murowany pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa  

w Bukowinie Tatrzańskiej 

 Kościół drewniany pw. Św. Sebastiana i Matki Bożej Różańcowej w Jurgowie 

 Kościół drewniany pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Rzepiskach 

 Kościół drewniany pw. Św. Jacka w Groniu 

 Kościół drewniany pw. Św. Antoniego z Padwy w Brzegach 

 Kościół murowany pw. Przemienienia Pańskiego w Czarnej Górze – Zagórze 

 Kaplica pw. Św. Trójcy w Czarnej Górze  (filia parafii Jurgów). 

Warto wspomnieć, że trzy świątynie są zabytkowe tj.  kościół w Białce Tatrzańskiej 

wzniesiony w 1700 roku, kościół w Jurgowie z  1670 roku i w Bukowinie Tatrzańskiej 

zbudowany pod koniec XIX w.  

 

2.4. Władze lokalne  

Mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową. Gmina posiada 

osobowość prawną, wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym 

i na własną odpowiedzialność. Organem stanowiącym i kontrolnym gminy jest Rada 

Gminy, która rozpatruje i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy pozostające w jej 

kompetencjach. Ze swojego składu powołuje ona stałe lub tymczasowe komisje  
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do realizacji poszczególnych zadań. Obsługę organizacyjną i techniczno-kancelaryjną 

Rady i jej organów oraz radnych sprawuje Biuro Rady Gminy, które współpracuje również 

z sołtysami i radami sołeckimi. 

W stosunkach publicznoprawnych Gminę Bukowina Tatrzańska reprezentuje Wójt, który 

wykonuje uchwały Rady Gminy, realizuje zadania gminy wynikające  

z przepisów prawa i nadzoruje bieżące sprawy gminy. Wójt wykonuje swoje zadania przy 

pomocy Urzędu Gminy, którego jest kierownikiem oraz powołanego przez siebie zastępcy. 

Sprawami związanymi ze sprawowaniem bezpośredniego nadzoru nad pracą Urzędu 

Gminy zajmuje się Sekretarz Gminy, natomiast zakres zadań związanych  

z gospodarką finansową oraz realizacją budżetu należy do Skarbnika Gminy.  

Od 22 listopada 2018 roku  Wójtem Gminy Bukowina Tatrzańska jest mgr inż. Andrzej 

Pietrzyk. W dniu 17 grudnia 2018 roku na swojego zastępcę powołał mgr Marię Kuruc.  

W skład rady Gminy Bukowina Tatrzańska wchodzą:  

 Władysław Piszczek Przewodniczący Rady Gminy Bukowina Tatrzańska 

 Beata  Rozmus – Wiceprzewodnicząca  Rady Gminy  

 Daniel Wojtas – Wiceprzewodniczący  Rady Gminy  

 Bafia Renata  

 Bernadek Paweł  

 Czajkowski Marcin  

 Kiernoziak Marian  

 Kluczewska Irena  

  Kossek Anna 

 Marek  

Małgorzata 

 Pęksa Robert 

 Rabiański Piotr 

 Stawczyk Stanisława  

 Szyszka Marek  

 Piotr Zubek  

Utworzone zostały następujące komisje stałe Rady Gminy Bukowina Tatrzańska: 

 Komisja Rady Gminy ds. Ekonomiki, Budownictwa, Inwestycji i Rozwoju Gminy 

 Komisja Oświaty i Kultury 

 Komisja Służby Zdrowia, Porządku Publicznego, Rolnictwa i Infrastruktury Wsi 

 Komisja Rewizyjna 
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 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. 

 

2.5. Jednostki organizacyjne Gminy Bukowina Tatrzańska 

W celu wykonywania swoich zadań statutowych gmina tworzy jednostki organizacyjne. 

Wykaz jednostek określa statut gminy. Są nimi: 

1. Urząd Gminy w Bukowinie Tatrzańskiej 

2. Przedszkole w Bukowinie Tatrzańskiej 

3. Przedszkole w Jurgowie 

4. Szkoła Podstawowa w Brzegach 

5. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czarnej Górze 

6. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czarnej Górze 

7. Szkoła Podstawowa w Jurgowie 

8. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rzepiskach 

9. Szkoła Podstawowa w Białce Tatrzańskiej 

10. Szkoła Podstawowa w Bukowinie Tatrzańskiej 

11. Szkoła Podstawowa w Leśnicy 

12. Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowinie Tatrzańskiej 

13. Gminny Zespół Oświatowy w Bukowinie Tatrzańskiej 

14. Bukowiańskie Centrum Kultury "Dom Ludowy". 

15. Gminny Zakład Komunalny w Bukowinie Tatrzańskiej 

16. Gminne Centrum Rekreacji i Sportu w Białce Tatrzańskiej. 

W roku 2020 doszło do zmiany sieci szkół na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska. 

 

3. Informacje finansowe 

4. Plan dochodów w 2021 r. wyniósł 87 737 459,44 zł a wykonanie 105 125 135,98 

zł co stanowi 119,82 % planu. 

5. Wskaźnik udziału dochodów własnych w dochodach ogółem budżetu gminy za 

2021 r. wynosi 35,31% 

6. Wskaźnik udziału wydatków majątkowych budżetu Gminy w wydatkach ogółem 

za 2021 r. wynosi 7,14 % 

7. Wskaźnik  udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem  wynosi 23,95% 

8. Dodatnia wartość wyniku bieżącego (różnica między dochodami bieżącymi a 

wydatkami bieżącymi), określona jako nadwyżka operacyjna, wskazuje na 

potencjalnie zdolności i możliwości jednostki samorządu terytorialnego do spłaty 

zobowiązań oraz do finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym. 

Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem określa stopień, w jakim 
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jednostka mogłaby zaciągnąć nowe zobowiązania, w stosunku do osiąganych 

dochodów.  

9. W porównaniu do 2020 r. dochody ogółem zwiększyły się  o kwotę 

24 031 463,65 zł przy czym dochody bieżące są wyższe o kwotę 7 898 620,40 zł. 

Natomiast dochody majątkowe są niższe   o kwotę 761 486,31 zł. 

10. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w 2021 r. wyniosły 

10 239 307,00 zł   i w porównaniu do 2020 r. są wyższe o 1 923 958 zł co stanowi 

wzrost o 23,14%. Natomiast dochody z tytułu podatku od nieruchomości w 2021 

r. wyniosły 11.975.632,25 zł. i są niższe od wykonanych   w 2020 r. o 436 867,02 

zł. 

11. Wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości 79 945 795,53 co stanowi 

86,74% planu wydatków budżetu Gminy za 2021 r. natomiast wydatki majątkowe  

plan 13 022 718,12 zł wykonanie wyniosło 5 706 201,33 zł. tj. 43,82%.  

12. Wydatki w 2021 r. były o 2 648 486,81 zł niższe niż w roku 2020 r. co stanowi 

obniżenie wydatków o 3,21%. Wydatki bieżące zmalały w stosunku do 2020 r.  o 

1 887 000,50 zł. tj. o 2,48%, natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się o 

kwotę 805 676,50 zł. co daje 12,46% zmniejszenia w stosunku do 2020 r. 

13. Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2021 r. wynosi 8 003 800,00 zł.,  w tym: 

14. z tytułu zaciągniętych kredytów  kwota 7 675 000,00 zł., 

15. z tytułu zaciągniętych pożyczek  kwota    328 800,00zł. 

 

16. Informacje o stanie mienia komunalnego 

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z posiadanej 

dokumentacji znajdującej się w Urzędzie Gminy Bukowina Tatrzańska, ze sprawozdań 

finansowych, z budżetowych jednostek organizacyjnych Gminy Bukowina Tatrzańska 

oraz z poszczególnych referatów Urzędu Gminy Bukowina Tatrzańska.  

Stan mienia został przedstawiony za okres: od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. 

. Poniżej przedstawione są wartości księgowe gruntów wraz z ich łączną powierzchnią, dla 

poszczególnych miejscowości na terenie  Gminy Bukowina Tatrzańska: 

 Bukowina Tatrzańska – 3,6578 ha; o wartości księgowej  3 102 015,20 zł   

 Białka Tatrzańska – 3,5621 ha; o wartości księgowej  2 979 746, zł  

 Leśnica - 1,2245 ha; o wartości księgowej  225 750,68 zł 

 Czarna Góra – 4 0743 ha; o wartości księgowej 2 071 337,04 zł      

 Jurgów - 1,0485 ha; o wartości księgowej  308 734,95 zł     

 Rzepiska - 1,2219 ha; o wartości księgowej  279 748,70  zł   

 Brzegi - 0,38180 ha; o wartości księgowej  4 038 616 zł     

 Groń – 8,3930 ha; o wartości księgowej 3 313 252 zł    
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Gmina Bukowina Tatrzańska posiada także udział w nieruchomościach położonych  

na terenie Gminy Nowy Targ – dz. ewid. nr 16984/2, 16985/2, 16992/4, 16993/1  

o powierzchni 0,1277 ha i wartości księgowej 75 634, 70 zł. 

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Bukowina Tatrzańska na dzień 31.12.2021 r. 

wyniosła 147 653 809  (słownie: sto czterdzieści siedem milionów sześćset pięćdziesiąt 

trzy tysiące osiemset dziewięć złotych ) . 

W stosunku do roku 2020 r wartość majątku wzrosła o 9 770 741,26 zł.   

 

17. Drogi. 

Artykuł 7 ustawy z dnia 20 marca 1985 roku o drogach publicznych  

( Dz. U z 2018 r. poz. 2068 ) definiuje pojęcie drogi gminnej.  Do dróg gminnych zalicza 

się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii (tj. dróg powiatowych, 

dróg wojewódzkich i dróg krajowych), stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących 

miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Zaliczenie do kategorii dróg 

gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy, po zasięgnięciu opinii właściwego 

terytorialnie zarządu powiatu, a ustalenie przebiegu dróg gminnych następuje w drodze 

uchwały rady gminy.  

Długość dróg gminnych w Gminie Bukowina Tatrzańska wynosi 36,085 km a dróg 

wewnętrznych 96 km.  W 2021 roku na remonty cząstkowe dróg oraz na całoroczną 

obsługę w zakresie robót ziemnych drogowych przeznaczono kwotę: 454 440,94 zł  

a na remonty cząstkowe kwotę: 472 878,92 zł .  

Wykaz dróg gminnych publicznych na terenie gminy Bukowina Tatrzańska .  

Nr drogi Nazwa drogi Długość 

K 420031 Bukowina – Brzegi- Jurgów 4,747 km 

K 420032 Bukowina - ul.  Leśna 0,825 km 

K 420033 Bukowina - ul. Sportowa 0,775 km 

K 420034 Bukowina - Wierch Buńdowy 0,630 km 

K 420035 Bukowina - ul. Gołowa 0,107 km 

K 420036 Bukowina -  ul. Pod Stancje 0,187 km 

K 420037 Nowy Targ – Jurgów ( odcinek przez wieś 

Jurgów = drogi: k. Młynów, k. Szkoły,  

k. Szczepana, K. Borowskiego) 

3,653 km 

K 420038 Bukowina – Wierch Kurucowy 1,928 km 
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K 420039 Bukowina- Wierch Spiski 1,102 km 

K 420040 Bukowina – Wierch Głodowski 1,285 km 

K 420041 Czarna Góra- Rzepiska ( przez Bryjów, 

Pawliki ) 

4,234 km 

K 420042 Bukowina - Wierch Rusiński 4,583 km 

K 420043 Trybsz - Czarna Góra 4,576 km 

K 420044 Czarna Góra – Osiedle Wilki 1,046 km 

K 420045 Leśnica- Sądel 1,595 km 

K 420046 Nowa Biała – Białka 2,024 km 

K 420047 Groń – Leśnica 2,100 km 

K 420048 Leśnica – Groń ul. Brzyski 0,688 km 

 

18. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii 

18.1. Strategia rozwoju 

Strategia Rozwoju Gminy Bukowina Tatrzańska na lata 2015-2020 została przyjęta przez 

Radę Gminy Bukowina Tatrzańska w dniu 18 grudnia 2015 roku  

( uchwała nr XVI/145/2015 ). Akt ten wyznaczył cele jakie Gmina powinna osiągnąć  

do 2020 roku. Sformułowanie misji, wizji i celów strategicznych pozwoliło na stworzenie 

celów operacyjnych oraz kierunków działań.  

 

WIZJA „BUKOWINA TATRZAŃSKA 2020” 

W 2020 roku Gmina Bukowina Tatrzańska stanowi rozpoznawalny w skali ponadregionalnej 

ośrodek spędzania czasu wolnego, budujący swoją ofertę turystyczną na z wykorzystaniem 

lokalnych zasobów kultury oraz krajobrazu kulturowego i przyrodniczego. Przemysł czasu 

wolnego stanowi istotną część gospodarki lokalnej, kreując dodatkowe korzyści społeczne  

i ekonomiczne, w tym powodując rosnące dochody w sferze usług i produkcji oraz generując 

dodatkowe zatrudnienie. 

Zrównoważony rozwój turystyczny Gminy Bukowina Tatrzańska oddziałuje pozytywnie  

na poziom atrakcyjności osadniczej gminy i wpływa na stały wzrost jakości życia mieszkańców 

- stwarza optymalne warunki zarówno do prowadzenia działalności gospodarczej jak i  

i realizacji indywidualnych oraz zbiorowych celów w pozostałych sferach życia.  

Działania rozwojowe gminy realizowane są w partnerstwie terytorialnym 

( międzysamorządowym i międzysektorowym ) co wpływa na rosnącą konkurencyjność gminy 
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oraz umacnianie jej marki i wizerunku jako atrakcyjnej i unikatowej przestrzeni dla życia, 

pracy i wypoczynku 

 

MISJA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA 

Współpraca terytorialna- międzysamorządowa i międzysektorowa- ukierunkowana  

na kreowanie zrównoważonego i trwałego rozwoju społeczno- gospodarczego ,  

ze szczególnym uwzględnieniem przemysłów czasu wolnego, dzięki wykorzystaniu lokalnych 

zasobów kultury oraz krajobrazu kulturowego i przyrodniczego.  

  

OBSZARY I CELE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadania: 

1. Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 oraz przedszkolnych 

2. Rozwój szkół i placówek oświatowych w tym m.in. poprzez modernizacje i rozwój 

bazy oświatowej, doskonalenie kadry, doposażenie w sprzęt ICT oraz pomoce 

dydaktyczne, wdrażanie nowoczesnych technologii, wykorzystanie multimediów  

i systemów elektronicznych 

3. Rozwijanie oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, krzewienia tożsamości 

lokalnej i regionalnej oraz podnoszenia sprawności fizycznej 

4. Pomoc osobom ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnym, w tym 

również dostosowanie szkół i placówek do potrzeb uczniów niepełnosprawnych 

5. Organizacja pomocy psychologicznej w szkołach i placówkach oświatowych  

na terenie gminy 

6. Uruchomienie stołówek przy szkołach i placówkach oświatowych  

Obszar 1 : Kapitał społeczny 

Cel strategiczny 1:  
Rozwój kapitału społecznego i pobudzenia aktywności 

mieszkańców Gminy Bukowina Tatrzańska 

Cele operacyjne: 

1. Rozwój kapitału intelektualnego 

2. Wzmacnianie tożsamości lokalnej i spójności społecznej w oparciu o dziedzictwo Podhala  

i Spisza 

3. Sprawne zarządzanie wspólnotą lokalną  
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7. Kształtowanie i promocja postaw związanych z uczeniem się przez całe życie  

oraz korzystaniem z kształceniem ustawicznego  

8. Rozwój ogniska muzycznego oraz przekształcenie go w filię szkoły muzycznej  

na terenie gminy 

9. Działania z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami, włączenie ich w obieg 

społeczno- gospodarczy, w tym m.in. remont zabytkowego Domu Ludowego  

w Bukowinie Tatrzańskiej i odpowiednie zagospodarowanie jego otoczenia, 

przebudowa i zmiana funkcji budynku „starego ośrodka zdrowia”, modernizacja 

budynku starej plebanii, odnowa i konserwacja zespołu szałasów pasterskich  

w Jurgowie, renowacja zabytkowych kapliczek 

10. Współpraca Gminy Bukowina Tatrzańska z Muzeum Tatrzańskim w zakresie 

modernizacji  infrastruktury oraz rozwoju oferty edukacyjnej i spędzania czasu 

wolnego 

11. Wsparcie i promocja niematerialnego dziedzictwa kulturowego gminy, m.in. 

poprzez rozwijanie oferty festiwali i imprez kulturalnych, kontynuację wsparcia 

materialnego dla zespołów i grup regionalnych a także lokalnych twórców  

i rzemieślników, badanie i dokumentowanie dziedzictwa kulturowego gminy, 

wydawnictwa regionalne i projekty 

12. Wprowadzenie zajęć edukacji regionalnej w każdej szkole 

13. Wsparcie Szkoły Ginących Zawodów, Folkloru i Sztuki Ludowej w celu 

poszerzenia oferty edukacyjnej dla różnych grup odbiorców 

14. Zwiększenie poziomu społecznego uczestnictwa w kulturze oraz aktywnych 

formach spędzania czasu wolnego poprzez promocję i informację o ofercie 

kulturalnej oraz zapewnienie jej dostępności i różnorodności 

15. Informatyzacja placówek bibliotecznych oraz dostosowanie ich funkcji  

do pełnienia roli nowoczesnych centrów kulturalno- społecznych. Stworzenie 

ogólnodostępnego, kompleksowego zasobu dotyczącego dziedzictwa kulturowego 

Gminy Bukowina Tatrzańska i regionu. Reaktywacja kultury i gospodarki 

pasterskiej jako ważnego elementu tożsamości Podhala i Spisza.  

16. Wsparcie merytoryczne, organizacyjne, finansowe i prawno- księgowe organizacji 

pozarządowych oraz innych form inicjatyw społecznych 

17. Rozwój współpracy międzysektorowej i międzyorganizacyjnej, w tym powierzenie 

i wspieranie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym. 

18. Doskonalenie kadr samorządowych 
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19. Program informatyzacji Urzędu Gminy Bukowina Tatrzańska i jednostek 

gminnych, upowszechnianie usług elektronicznych w administracji 

20. Rozwój współpracy terytorialnej w tym transgranicznej 

21. Rewitalizacja obszarów wiejskich 

22. Uchwalenie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego  

dla wszystkich miejscowości Gminy Bukowina Tatrzańska 

23. Rozwój i modernizacja bazy instytucji publicznych, dostosowanie do potrzeb osób 

niepełnosprawnych w tym m.in. przebudowa budynku Urzędu Gminy i budynku 

Ośrodka Zdrowia w Bukowinie Tatrzańskiej, poprawa warunków lokalowych 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukowinie Tatrzańskiej 

24. Współpraca samorządów różnych szczebli z obszaru Podhala i Spisza, Związku 

Podhalan oraz innych podmiotów, instytucji i środowisk na rzecz zmian 

organizacyjno- prawnych dotyczących sprzedaży wyrobów lokalnych przez 

artystów i twórców ludowych 

 

        W ramach zadań związanych z oświatą oraz podnoszeniem kwalifikacji zawodowych 

nauczycieli i rozwojem oferty edukacyjnej na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska 

realizowane były następujące projekty:  

1. W okresie od 12 lutego 2021 roku do 15 marca 2021 roku na stacjach narciarskich 

„Zwyrtlik” w Bukowinie Tatrzańskiej, „Kaniówka” w Białce Tatrzańskiej, 

„Hawrań” w Jurgowie oraz „Koziniec” w Czarnej Górze i „Grapa-ski” w Czarnej 

Górze przeprowadzono lekcje nauki jazdy na nartach oraz nauki jazdy na 

snowboardzie dla uczniów szkół podstawowych pod nazwą ”Aktywna zima w 

Gminie Bukowina Tatrzańska”. Zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, 

wzięło w nich udział 400 uczniów. Na realizację tego zadania pozyskano dotację z 

Ministerstwa Sportu w wysokości 40 000 zł oraz z Małopolskiego Urzędu 

Marszałkowskiego w wysokości 31 600 zł. Całkowity koszt tych zajęć to: 

135 395,68 zł. Środki pokryte z budżetu Gminy Bukowina Tatrzańska 67 697,84 zł. 

Program dla uczniów był całkowicie nieodpłatny, uczniowie otrzymali wsparcie w 

postaci całkowicie nieodpłatnych zajęć nauki jazdy na nartach/snowboardzie, czyli: 

zakup usługi instruktorskiej, przejazdu wyciągami oraz wypożyczenia kompletnego 

sprzętu. 

2. W marcu 2021 roku na stokach narciarskich odbyły się międzyszkolne zawody 

sportowe z zakresu narciarstwa alpejskiego, łyżwiarstwa  
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i snowboardu. Uczniowie rywalizowali między sobą w czterech kategoriach 

wiekowych z podziałem na chłopców i dziewczynki. Dla uczniów, którzy zdobyli 

1, 2 i 3 miejsca Wójt Gminy ufundował bony podarunkowe do sklepu sportowego. 

3. Pozyskano dofinansowanie w kwocie 15 000 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki 

na realizację zajęć nauki pływania dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych. 

Wkład własny z budżetu gminy to 17 500 zł. Zadanie zrealizowano w okresie od 

września do grudnia 2021 roku. Wzięło w nim udział 150 uczniów klas 2 i 3 SP. 

4. W ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakietu Edukacyjnego 

pozyskano kwotę 74 999,25 zł z przeznaczeniem na zakup laptopów. Zakupione 

laptopy – 27 sztuk, zostały przekazane do szkół podstawowych z terenu naszej 

gminy, jako wsparcie w nauce zdalnej. 

5. Kontynuowano realizację projektu „Nowoczesna edukacja drogą do sukcesu”. 

Wartość pozyskanego dofinansowania to 3 180 554,91 zł, wkład własny 

niepieniężny (udostępnienie sal) to kwota 170 843,40 zł. Całkowita wartość 

projektu 3 351 398,31zł. W ramach projektu realizowane są zajęcia pozalekcyjne 

dla uczniów oraz pomocy dydaktycznych, w tym sprzętu TIK. Okres realizacji od 1 

lipca 2020 roku do 30 czerwca 2022 roku. Projektem objęte są wszystkie szkoły z 

terenu naszej gminy.  

6. Pozyskano dofinansowanie z programu „Ciepły posiłek w szkole i w domu”  

w ramach modułu 3 programu dla Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy 

w Bukowinie Tatrzańskiej w kwocie 80 000 zł, nasz wkład własny to 20 tys. złotych. 

Środki przeznaczono na zakup doposażenia kuchni oraz rozbudowę jadalni.  

7. W ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce 

otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 10 tys. złotych na zajęcia edukacyjne w SP 

Czarna Góra nr 2. Dla wszystkich chętnych uczniów tej szkoły zorganizowane 

zostały zajęcia z malowania oraz muzyczne pod opieką instruktorów pochodzenia 

romskiego Pani Teresy Mirga i Pani Małgorzaty Mirga-Tas 

8. W dniu 28 kwietnia 2021 roku uczniowie najmłodszych klas naszych szkół wzięli 

udział w akcji „Sprzątanie Świata”. Naszą gminę sprzątały przedszkolaki oraz 

uczniowie klas1-3 (pozostali uczniowie mieli wtedy naukę zdalną). Dla uczniów 

biorących udział w akcji ufundowano cukierki. 

9. W ramach programu grantowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Małopolskiego pozyskaliśmy grant w wysokości 90 000,00 złotych na realizację 
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projektu HUMINE. Jest to projekt cyfrowej transformacji szkół. Realizujemy go w 

Szkole Podstawowej w Bukowinie Tatrzańskiej. Poza szeregiem działań 

edukacyjnych w tym projekcie, doposażyliśmy szkołę w kolejny w atrakcyjne 

pomoce dydaktyczne z zakresu TIK. 

10. W dniu 21 czerwca odbyły się  zawody sportowe Turniej o Puchar Wójta Gminy 

Bukowina Tatrzańska w Piłce Nożnej oraz Turniej o Puchar Wójta Gminy 

Bukowina Tatrzańska w Piłce Siatkowej.  

11. W dniu 25 czerwca Wójt Gminy odwiedził wszystkie szkoły podstawowe, aby 

pogratulować uczniom kończącym z wyróżnieniem naukę w szkole podstawowej 

oraz wręczyć im nagrody. W sumie uhonorowano 34 uczniów. Otrzymali Oni 

drobne upominki w postaci gminnych gadżetów oraz karty podarunkowe do 

salonów Empik o wartości 200 zł każdy. Dodatkowo nagrodzono ucznia za 

najlepszy umysł humanistycznym w gminie – Franciszka Sarnę ze Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Czarnej Górze – średnia jego ocen z przedmiotów 

humanistycznych to 5,4. Nagrodzono również ucznia z najlepszym umysłem 

ścisłym w naszej gminie – był nim uczeń ze Szkoły Podstawowej w Bukowinie 

Tatrzańskiej – Szymon Pietrzyk. Jego średnia z przedmiotów ścisłych to 5,83.  

12. Od 26 czerwca do 12 sierpnia trwały zorganizowane przez Wójta Gminy Pół-obozy 

sportowe „Aktywne wakacje w Gminie Bukowina Tatrzańska” 2021. Obozy 

zorganizowane były na hali Centrum Sportu w Białce Tatrzańskiej,  

w SP Jurgów na boisku Orlik 2012 oraz w SP Bukowina Tatrzańska.  

W pół-obozach wzięło udział 150 dzieci od oddziałów przedszkolnych, aż do klas 

8. Uczestnicy mieli zapewnioną opiekę oraz wyżywienie. Zajęcia trwają codziennie 

od 8:30 do 16:00. 

13. Na uroczystej sesji Rady Gminy w sierpniu Wójt Gminy wręczył uczniom nagrody 

za wyniki egzaminu. Nagrodzonych zostało 18 uczniów, którzy uzyskali na 

egzaminie wynik średni 80% i więcej. Uczniowie otrzymali drobne upominki oraz 

bony do salonów Empik. 

14. W ramach ogłoszonego przez Ministra Edukacji i Nauki programu 

dofinansowującego organizację wycieczek szkolnych, pod nazwą „Poznaj Polskę” 

na 2021 rok otrzymaliśmy dotację w wysokości 69 683 złotych.  

15. W ramach ogłoszonego programu rządowego „Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” otrzymaliśmy dotację Wojewody 
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Małopolskiego na zakup nowości wydawniczych do bibliotek przedszkolnych. 

Pozyskane dofinansowanie to 7 tys. złotych, wkład własny 1400 złotych.  

16. Pozyskano kwotę 74 704 zł z Ministerstwa Edukacji Narodowej na zakup pomocy 

dydaktycznych do przedmiotów przyrodniczych i ścisłych dla Szkoły Podstawowej 

im. Władysława Zamoyskiego w Brzegach. 

17. W ramach projektu „Laboratoria Przyszłości” pozyskaliśmy z Ministerstwa 

Edukacji Narodowej dofinasowanie zakupu wyposażenia podstawowego szkół oraz 

zakupu wyposażenia pracowni szkolnych w wysokości 455 800 złotych.  

W ramach realizacji zadań wskazanych w obszarze I strategii prowadzona jest również 

współpraca z organizacjami pozarządowymi. Na terenie Gminy funkcjonują 

następujące organizacje pozarządowe:  

Nazwa Organizacji Dane kontaktowe 

FUNDACJE  - 8 podmiotów 

Fundacja Talitha Cum 

 

ul. Wierch Rusiński 28 

34-530 Bukowina Tatrzańska  

E-mail: fundacja@talithacum.org    

Strona: www.talithacum.org       

Fundacja Bukovina 

ul. Sportowa 22 

34-530 Bukowina Tatrzańska  

E-mail: biuro@fundacjabukovina.pl   

Strona: www.fundacjabukovina.pl   

 

Fundacja Harcerstwa Polskiego Schronisko 

Głodówka 

 

Polana Głodówka 

34-530 Bukowina Tatrzańska  

E-mail: biuro@glodowka.com.pl   

Strona: www.glodowka.com.pl    

 

Fundacja Rodzina Zastępcza w Bukowinie 

Tatrzańskiej 

 

ul. Wierch Buńdowy 37 

34-530 Bukowina Tatrzańska  

 

Fundacja im. Matki Małgorzaty Szewczyk 

 

ul. Środkowa 186 

34-405 Białka Tatrzańska  

E-mail: fundacjamm@poczta.onet.pl   

Strona: www.fundacjamm.com.pl    

 

Fundacja Strażaków Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Bukowinie Tatrzańskiej i Ludzi 

Dobrej Woli Na Rzecz Stanisława Budza 

ul. Długa 26 

34-530 Bukowina Tatrzańska 

 

 

Fundacja Sztuki "JAW DIKH" 

ul. Kamienic 2 

34-532 Czarna Góra 

E-mail: mirgagosia@gmail.com  

mailto:fundacja@talithacum.org
http://www.talithacum.org/
mailto:biuro@fundacjabukovina.pl
http://www.fundacjabukovina.pl/
mailto:biuro@glodowka.com.pl
http://www.glodowka.com.pl/
mailto:fundacjamm@poczta.onet.pl
http://www.fundacjamm.com.pl/
mailto:mirgagosia@gmail.com
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Fundacja Tatrzańskie Światełko 

Jurgów 181 

34-532 Jurgów 

 

STOWARZYSZENIA – 15 podmiotów 

Stowarzyszenie Przewoźników do 

Morskiego Oka z Gminy Bukowina 

Tatrzańska 

 

ul. Kościuszki 87 

34-530 Bukowina Tatrzańska 

E-mail: przewozykonne@wp.pl   

 

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju 

Bukowiny Tatrzańskiej 

ul. Kościuszki 87 

34-530 Bukowina Tatrzańska  

E-mail: stowarzyszenie.bukowina@gmial.com  

 

Stowarzyszenie Twórców Ludowych - 

Oddział Nowosądecki 

 

ul. Kościuszki 97 

34-530 Bukowina Tatrzańska  

 

Stowarzyszenie Trzeźwości Klub "Sursum 

Corda" w Bukowinie Tatrzańskiej 

 

ul. Długa 10 

34-530 Bukowina Tatrzańska 

E-mail: sursumcorda2005@wp.pl   

 

Stowarzyszenie HopSaSa 

ul. Wierch Olczański 9 

34-530 Bukowina Tatrzańska 

 

Stowarzyszenie "Czas Na Białkę" 

 

ul. Środkowa 183 

34-405 Białka Tatrzańska  
it.bialkatatrzanska@gmail.com  

Kulturalne Stowarzyszenie Romów 

Podhalańskich "Kałe-Bała" 

ul. Kamieniec 18 

34-532 Czarna Góra 

 

Stowarzyszenie Romów Podhalańskich 

 

ul. Kamieniec 15 

34-532 Czarna Góra 

 

Stowarzyszenie Czarna Góra24 

ul. Nadwodnia 86 

34-532 Czarna Góra 
E-mail: kontakt@czarnagora24.pl 
 

Stowarzyszenie Stara Fara 

 

Jurgów 1 

34-532 Jurgów  

 

Stowarzyszenie „Ski – Plus” w Jurgowie 

Jurgów 55 

34-532 Jurgów 

 

Stowarzyszenie Właścicieli i 

Współwłaścicieli Wywłaszczonych Hal i 

Polan w Tatrach 

ul. Głodówka 1 

34-532 Brzegi  

 

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich 

w Brzegach 

ul. Kucówka 1 

34-532 Brzegi 

 

 

mailto:przewozykonne@wp.pl
mailto:stowarzyszenie.bukowina@gmial.com
mailto:sursumcorda2005@wp.pl
mailto:it.bialkatatrzanska@gmail.com
mailto:kontakt@czarnagora24.pl
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Stowarzyszenie Aktywna Leśnica – Groń 

ul. Szkolna 44 

34-406 Leśnica 

E-mail: aktywnalesnicagron@gmail.com 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 

„Bryjowianki” 

ul. Potok Bryjów 70 

34-532 Rzepiska 

 

KLUBY SPORTOWE – 7 podmiotów 

Klub Sportowy "Rysy" 

 

ul. Długa 144 

34-530 Bukowina Tatrzańska 

E-mail: ks.rysy@gmail.com   

Parafialny Uczniowski Klub Sportowy 

"Zawrat" 

 

ul. Kościuszki 1 

34-530 Bukowina Tatrzańska  

 

Ludowy Klub Sportowy "Watra” 

ul. Środkowa 151 

34-405 Białka Tatrzańska  

 

Klub Sportowy "Białka" 

 

ul. Środkowa 183 

34-405 Białka Tatrzańska  

Klub Sportowy "Hetman" Leśnica-Groń 

 

ul. Polna 44 

34-406 Leśnica 

E-mail: kshetman2008@gmail.com 

Ludowy Klub Sportowy "Granit" w Czarnej 

Górze 

 

ul. Zagóra 165 

34-532 Czarna Góra 

 

Ludowy Klub Sportowy "Murań Jurgów" 

 

Jurgów 12 

34-532 Jurgów  

 

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE – 9 podmiotów 

Ochotnicza Straż Pożarna Czarna Góra 

 

ul. Nadwodnia 139 

34-532 Czarna Góra  

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Bukowinie 

Tatrzańskiej 

 

ul. Kościuszki 44 

34-530 Bukowina Tatrzańska  

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Białce 

Tatrzańskiej 

 

ul. Środkowa 164 

34-405 Białka Tatrzańska  

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Leśnicy-Groniu 

 

ul. Wspólna 11 

34-406 Leśnica  

 

Ochotnicza Straż Pożarna Czarna Góra-

Zagóra 

 

ul. Zagóra 80 

34-532  Czarna Góra 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Rzepiskach 1 

 

ul. Potok Bryjów 71 

34-532 Rzepiska 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Rzepiskach II 

 

ul. Potok Grocholów 

34-532 Rzepiska 

mailto:aktywnalesnicagron@gmail.com
mailto:ks.rysy@gmail.com
mailto:kshetman2008@gmail.com
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Ochotnicza Straż Pożarna w Jurgowie 

 

34-532 Jurgów  

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzegach 

 

ul. Halna 140a 

34-532 Brzegi 

 

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH – 5 podmiotów 

Koło Gospodyń Wiejskich w Bukowinie 

Tatrzańskiej 

ul. Długa 62 

34-530 Bukowina Tatrzańska  

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Brzegach 

ul. Kucówka 1 

34-532 Brzegi 

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Czarnej Górze 
ul. Sołtystwo 15 

34-532 Czarna Góra 

Koło Gospodyń Wiejskich w Rzepiskach 
ul Potok Grocholów 18 

34-532 Rzepiska 

Koło Gospodyń Wiejskich w Jurgowie 
Jurgów 171 

34-532 Jurgów 

 

Na współpracę w 2021 roku przeznaczono łącznie 70 000,00 zł 

Wójt ogłosił 8 otwartych konkursów ofert na łączną kwotę 47 000,00zł 

Wójt podpisał 3 umowy w trybie tzw. małych grantów na łączną kwotę 14 000,00 zł 

 

Ponadto przyznano dofinansowanie dla Klubów Sportowych: 

KLUB SPORTOWY Dofinansowanie: 

Ludowy Klub Sportowy „WATRA”  

w Białce Tatrzańskiej 
50 000,00 zł 

Ludowy Klub Sportowy „GRANIT”  

w Czarnej Górze 
25 000,00 zł 

Parafialno – Uczniowski Klub Sportowy 

„ZAWRAT” w Bukowinie Tatrzańskiej 
35 000,00 zł 

Klub Sportowy „RYSY”  

w Bukowinie Tatrzańskiej 
35 000,00 zł 
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Zadania: 

1. Kształtowanie świadomości i wrażliwości społecznej w zakresie ekologii 

2. Sukcesywna redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza m.in. m.in. poprzez 

tworzenie warunków do likwidacji i wymiany nie ekologicznych źródeł ciepła 

3. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej  

na terenie gminy 

4. Działania związane z promocją i wsparciem wykorzystywania na terenie gminy 

odnawialnych źródeł energii 

5. Wykorzystanie potencjału wód termalnych dla potrzeb ogrzewania budynków  

na terenie gminy 

6. Rozwój sieci kanalizacyjnej na terenie gminy oraz budowa oczyszczalni ścieków. 

7. Rozbudowa sieciowego ( gminnego ) systemu zaopatrzenia w wodę , budowa 

nowych ujęć i optymalizacja zużycia wody 

8. Doskonalenie gospodarki odpadami, w tym kontynuowanie zadań z zakresu 

utylizacji azbestu 

9. Tworzenie warunków zabezpieczających i ograniczających skutki występowania 

zjawisk atmosferycznych i geodynamicznych ( powodzie, susze, osuwiska itp.) – 

racjonalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, rozwój infrastruktury, 

tworzenie oraz zachowanie retencji wodnej oraz modernizacja urządzeń 

melioracyjnych, poprawa stanu specjalistycznego doposażenia służb, rozwój 

systemów monitoringu i wczesnego ostrzegania.  

Obszar 2:  Ochrona środowiska 

 i oferta czasu wolnego 

Cel strategiczny 2: 

wysoka atrakcyjność osadnicza i turystyczna 

Gminy Bukowiny Tatrzańskiej  

Cele operacyjne:  

1. Dbałość o zasoby środowiska naturalnego i utrzymywanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa 

2. Kształtowanie przyjaznej przestrzeni z poszanowaniem walorów środowiskowych  

i krajobrazowych 

3. Rozwój i integracja oferty spędzania czasu wolnego na terenie gminy i w jej otoczeniu 

4. Wzmocnienie promocji dziedzictwa przyrodniczo- kulturowego oraz oferty spędzania czasu 

wolnego 
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10. Tworzenie publicznych miejsc integracji społecznej 

11. Likwidacja barier architektonicznych, pozwalająca na korzystanie z przestrzeni  

i obiektów przez wszystkich, w tym osoby niepełnosprawne, starsze, rodziny  

z małymi dziećmi itd. 

12. Pielęgnacja oraz zakładanie nowych powszechnie dostępnych terenów zieleni 

13. Dbałość o krajobraz, w tym przyjęcie w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego zapisów chroniących panoramy tatrzańskie, a także dotyczących 

ograniczenia zabudowy szeregowej i innej intensywnej ( deweloperskiej) poza 

centrami miejscowości, wyznaczenie ograniczonych terenów pod zabudowę 

pensjonatową o funkcjach i charakterze uzdrowiskowym 

14. Funkcjonalne zarządzanie przestrzenią i dbałość o estetykę przestrzeni, w tym m.in. 

działania uświadamiające i mobilizujące mieszkańców do dbałości o najbliższe 

otoczenie, własną zagrodę a także uporządkowanie kwestii reklam w przestrzeni 

publicznej na terenie gminy  

15. Identyfikacja, rozwój i kreowanie nowych atrakcji oraz produktów w ramach oferty 

dostępnej na terenie gminy. Spójna i kompleksowa promocja markowych 

produktów lokalnych 

16. Rozwój turystyki kulinarnej, w tym organizacja na terenie gminy punktów 

sprzedaży produktów lokalnych 

17. Tworzenie warunków dla rozwoju infrastruktury turystycznej i dotyczącej obsługi 

ruchu turystycznego 

18. Wprowadzenie na szeroką skalę komunikacji rowerowej, wytyczenie  

i oznakowanie tras rowerowych, jako dodatkowej komunikacji dla mieszkańców  

i gości 

19. Rozwój wielofunkcyjnych szlaków rekreacyjnych, a także ścieżek poznawczych, 

edukacyjnych, przyrodniczych i kulturowych 

20. Rozwój i utrzymanie w dobrym stanie infrastruktury rekreacyjno- sportowej,  

w tym również przy szkołach i placówkach oświatowych 

21. Rozwój małej architektury oraz miejsc wypoczynku i rekreacji  

22. Zagospodarowanie rekreacyjno- wypoczynkowe doliny rzeki Białki  

z poszanowaniem zasobów i walorów przyrodniczych 

23. Wsparcie i rozwijanie oferty wydarzeń kulturalno- rozrywkowych, spotkań 

integracyjnych i innych organizowanych poza sezonem turystycznym 
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24. Zbudowanie wizerunku i promocja gminy jako esencji krajobrazu kulturowego 

Karpat polskich 

25. Włączenie gminy w system promocji Krakowa i Małopolski – współpraca  

z podmiotami i instytucjami z sektora turystycznego i przemysłów czasu wolnego 

26. Wzmacnianie marki kulturowej gminy Bukowina Tatrzańska m.in. poprzez 

organizację i wsparcie wydarzeń kulturalnych oraz ich promocję 

27. Profesjonalizacja obsługi ruchu turystycznego, m.in. poprzez rozwój systemu 

informacji i promocji turystycznej oraz wdrożenie jednolitego systemu 

wizualizacji i oznakowania atrakcji turystycznych- jako wspólne przedsięwzięcie 

samorządu lokalnego, przedsiębiorców z branży turystycznej i mieszkańców 

28. Zmiana świadomości mieszkańców i drobnych podmiotów turystycznych co do 

standardów świadczonych usług poprzez działania edukacyjne i promocyjne 

realizowane przez lokalne organizacje pozarządowe 

 

 

 

 

 

 

 

Zadania:  

1. Planowanie, tworzenie i uzbrajanie małych stref aktywności gospodarczej- przy 

założeniu charakteru odpowiadającego profilowi i tradycjom gminy 

2. Poszerzenie oferty szkoleń, informacji i doradztwa nt. nowej perspektywy 

finansowej UE 2014-2020 oraz zwrotnych instrumentów finansowania 

działalności przedsiębiorstw- w oparciu o współpracę z instytucjami otoczenia 

biznesu 

Obszar 3: Gospodarka 

Cel strategiczny 3 : Konkurencyjna gospodarka 

oparta na lokalnych potencjałach 

 i przedsiębiorczości mieszkańców 

Cele operacyjne:  

1. Rozwój potencjału gospodarczego gminy 
2. Wzmacnianie przedsiębiorczości i wzrost zatrudnienia  

3. Zwiększenie dostępności komunikacyjnej i rozwój połączeń funkcjonalnych 
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3. Wdrażanie instrumentów wsparcia dla rozwoju tradycyjnych dla Podhala i Spisza 

upraw oraz hodowli, a także ekologicznego rolnictwa oraz wsparcie marketingu 

wysokiej jakości produktów żywnościowych 

4. Kształtowanie cech przedsiębiorczości, szczególnie wśród młodzieży szkolnej  

5. Wsparcie dla rozwoju wszelkiego rodzaju powiązań kooperacyjnych, w tym 

różnych form zrzeszeń przedsiębiorców, skupiających podmioty bazujące na 

tradycjach gminy 

6. Poprawa jakości i efektywności usług w zakresie planowania i rozwoju kariery. 

Rozwój doradztwa zawodowego, w szczególności indywidualnego, w szkołach na 

terenie gminy  

7. Promocja i rozwój szkolnictwa zawodowego 

8. Rozwój oferty w zakresie usług dotyczących podnoszenia oraz zmiany kwalifikacji 

na różnych etapach życia- w powiązaniu z potrzebami pracodawców i lokalnego 

rynku pracy 

9. Współpraca z instytucjami rynku pracy w realizacji na terenie gminy projektów  

z zakresu zwiększenia zatrudnienia, przeciwdziałania bezrobociu  

i minimalizowania jego negatywnych skutków społeczno- gospodarczych 

10. Tworzenie infrastruktury dla drobnego handlu 

11. Współpraca z innymi zarządcami dróg w zakresie zwiększenia dostępności 

komunikacyjnej gminy 

12. Poprawa jakości komunikacji- budowa drób gminnych wg parametrów 

normatywnych, modernizacja i przebudowa zasobu drogowego zgodnie ze 

zdiagnozowanymi potrzebami oraz możliwościami. Kontynuacja przejrzystego 

znakowania ulic wraz z numerami posesji 

13. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym m.in. poprzez budowę ciągów 

pieszych przy drogach i rozwój systemu oświetlenia ulicznego 

14. Tworzenie miejsc parkingowych, szczególnie przy obiektach użyteczności 

publicznej oraz miejscach atrakcyjnych turystycznie i rekreacyjno- 

wypoczynkowo 

15. Działania na rzecz zorganizowania publicznego transportu zbiorowego 

obejmującego gminę Bukowina Tatrzańska 

16. Współpraca przy organizacji lokalnego systemu zbiorowego transportu 

turystycznego 

17. Wspieranie rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 
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1. Wykaz inwestycji i remontów wykonanych w roku 2021 r. 

Wykaz inwestycji wykonanych w roku 2021 

L.p. Nazwa zadania 
Koszt zadania  

[zł brutto] 

Uzyskane dofinansowanie  

[zł brutto] 

1 

,,Przebudowa drogi 

powiatowej Nr 1647K 

Gronków - Bukowina 

Tatrzańska na odcinku  

od km 11+520 do km 12+022, 

polegającej na budowie 

oświetlenia ulicznego  

na słupach stalowych 

zasilanych kablem ziemnym  

w miejscowości Bukowina 

Tatrzańska - etap II” 

138 833,73 138 833,73 

2 

,,Remont drogi gminnej 

420042K na odcinku I -  

w km od 1+940 do km 2+510, 

na odcinku II -  

w km 2+959 do km 4+440  

w miejscowości Bukowina 

Tatrzańska, Gmina Bukowina 

Tatrzańska” 

2 552 876,52 1 036 879,74 

3 

,,Budowa drogi gminnej w km 

od 0+001,45 do km 0+165,80 

w miejscowości Leśnica, 

Gmina Bukowina 

Tatrzańska” 

490 207,50 218 860,36 

4 

,,Poprawa bezpieczeństwa 

ruchu drogowego poprzez 

wykonanie dedykowanego 

oświetlenia przejść dla 

pieszych w Bukowinie 

Tatrzańskiej” 

197 784,00 197 784,00 

5 

,,Dostawa fabrycznie nowego 

ciężkiego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego  

z napędem 6x6 dla OSP 

Białka Tatrzańska” 

1 082 400,00 865 920,00 

6 
,,Wymiana kotła C.O. w 

Szkole Podstawowej w 
19 500,00 

- 
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Rzepiskach,  

ul. Potok Grocholów” 

7 

,,Wykonanie prac budowlano-

remontowych w budynku 

remizy OSP Rzepiska I” 

60 457,00 20 000,00 

8 

,,Wykonanie robót remontowo 

adaptacyjnych stołówki 

szkolnej w Bukowinie 

Tatrzańskiej” 

31 300,00 
- 

9 

,,Adaptacja pomieszczeń  

na potrzeby kuchni 

cateringowej w Szkole 

Podstawowej w Brzegach” 

155 718,81 
- 

10 

,,Remont budynków 

mieszkalnych na Osiedlu 

Romów w Czarnej Górze” 

115 435,16 115 000,00 

11 

,,Dostawa 9 kompletów ubrań 

specjalnych składających się  

z dwóch części (kurtka  

i spodnie) dla jednostek OSP  

z terenu Gminy Bukowina 

Tatrzańska” 

30 110,40 10 000,00 

12 

,,Wymiana kotła C.O. w 

Szkole Podstawowej w 

Rzepiskach,  

ul. Potok Bryjów 57” 

25 700,00 - 

 
   

 

2. Wykaz zleconych koncepcji oraz projektów w roku 2021: 

L.p. Nazwa zadania 

1 

,,Opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Bukowina Tatrzańska  

w miejscowości Białka Tatrzańska” 

2 

,,Wykonanie projektu uzupełniającego istniejącej sieci kanalizacji 

sanitarnej przy ul. Jana Pawła II w miejscowości Groń, Gmina 

Bukowina Tatrzańska”, zadnie częściowe nr 1: – ,,Wykonanie 

projektu uzupełniającego istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej przy 
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ul. Jana Pawła II w miejscowości Groń, Gmina Bukowina 

Tatrzańska, obejmującego swym zakresem m.in. obszar działki nr 

ewid. 1204/5, 1206/5” 

3 

,,Wykonanie projektu uzupełniającego istniejącej sieci kanalizacji 

sanitarnej przy ul. Jana Pawła II w miejscowości Groń, Gmina 

Bukowina Tatrzańska”, zadanie częściowe nr 2: – ,,Wykonanie 

projektu uzupełniającego istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej przy 

ul. Jana Pawła II w miejscowości Groń, Gmina Bukowina 

Tatrzańska, obejmującego swym zakresem m.in. obszar działki nr 

ewid. 1241/2, 1241/3, 1241/6” 

4 

,,Wykonanie projektu uzupełniającego istniejącej sieci kanalizacji 

sanitarnej przy ul. Jana Pawła II w miejscowości Groń, Gmina 

Bukowina Tatrzańska”, zadnie częściowe nr 3: – ,,Wykonanie 

projektu uzupełniającego istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej przy 

ul. Jana Pawła II w miejscowości Groń, Gmina Bukowina 

Tatrzańska, obejmującego swym zakresem m.in. obszar działki nr 

ewid. 1265/8, 1265/11, 1286/31, 1286/3, 1265/16, 1265/19, 1265/20, 

1265/18” 

5 

,,Adaptacja pomieszczeń na potrzeby stołówki – wykucie ściany 

konstrukcyjnej i połączenie pomieszczeń oraz przesunięcie ścianki  

z drzwiami w Szkole Podstawowej w Bukowinie Tatrzańskiej” 

6 
,,Przebudowa i adaptacja części budynku Szkoły Podstawowej  

w Leśnicy na stołówkę z zapleczem kuchennym” 

7 

„Dokończenie opracowanej w ramach zamówienia nr 

ZP.272.19.2015  

z dnia 22 lipca 2015 r., przez firmę JK Engineering dokumentacji 

projektowej dla kanalizacji sanitarnej w Białce Tatrzańskiej, i 

uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub 

dokonanie skutecznego zgłoszenia robót w organie architektoniczno–

budowlanym, dla części oznaczonej jako etap IId” 

8 

,,Wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze zgłoszeniem robót  

dla zadania pn.: Remont Drogi Królewskiej w miejscowościach Groń  

i Białka Tatrzańska” 

9 

,,Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla ,,Budowy 

gminnego kompleksu oświatowo-sportowego przy Szkole 

Podstawowej w Bukowinie Tatrzańskiej” 
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Organizacja gminnego publicznego transportu zbiorowego. 

W 2021 roku utrzymany został publiczny transport zbiorowy, dla którego organizatorem 

był Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska. Na terenie gminy kontynuowano połączenia na 

następujących liniach użyteczności publicznej:  

Nr 1.Bukowina Tatrzańska Wierch Rusiński- Bukowina Tatrzańska Urząd Gminy,  

a) długość linii komunikacyjnej 30 km, 

b) częstotliwość połączeń na linii komunikacyjnej 4 kursy dziennie w dni 

             powszednie, 1 kurs dziennie w weekendy, 

Nr 2. Bukowina Tatrzańska Grapa- Bukowina Tatrzańska Urząd Gminy- Białka 

Tatrzańska Szkoła,  

a) długość linii komunikacyjnej 20, 

b) częstotliwość połączeń na linii komunikacyjnej 4 kursy dziennie w dni 

powszednie, 1 kurs dziennie w weekendy, 

  Nr 3. Brzegi- Bukowina Tatrzańska Klin- Bukowina Urząd Gminy,  

a) długość linii komunikacyjnej 28,50 km, 

b) częstotliwość połączeń na linii komunikacyjnej 3 kursy dziennie w dni 

powszednie, 1 kurs dziennie w weekendy, 

   Nr 4. Rzepiska Pawliki- Bukowina Tatrzańska Urząd Gminy ,  

a) długość linii komunikacyjnej 30 km, 

b) częstotliwość połączeń na linii komunikacyjnej 3 kursy dziennie w dni 

powszednie, 1 kurs dziennie w weekendy, 

     Nr 5. Czarna Góra- Zagóra- Bukowina Tatrzańska Urząd Gminy,  

a) długość linii komunikacyjnej 21 km, 

b) częstotliwość połączeń na linii komunikacyjnej 3 kursy dziennie w dni 

powszednie, 1 kurs dziennie w weekendy, 

Nr  6. Groń Kobylarzówka- Leśnica Gronkowska- Leśnica Gronkowska 1- Groń 

Szkoła- Groń I- Leśnica Gimnazjum- Leśnica Sądel- Leśnica Gimnazjum- Leśnica 

Kościół- Leśnika Wąsiki- Leśnica Ośrodek Zdrowia- Groń Janiołów Wierch- 

Bukowina Wierch Olczański- Bukowina Klin 

a) długość linii komunikacyjnej 48 km, 

b) częstotliwość połączeń na linii komunikacyjnej 3 kursy dziennie w dni 

powszednie, 1 kurs dziennie w weekendy, 
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Nr 7. Groń Kobylarzówka- Leśnica Gronkowska- Leśnica Gronkowska 1- Groń 

Szkoła- Groń I- Leśnica Gimnazjum- Leśnica Kościół- Leśnika Wąsiki- Leśnica 

Ośrodek Zdrowia- Groń Janiołów Wierch- Bukowina Wierch Olczański- Bukowina 

Klin- Bukowina Poczta- Bukowina Kościół- Bukowina Urząd Gminy- Białka 

Kaniówka- Białka Korkoszówka- Białka Środkowa- Białka Szkoła- Białka Burkaty- 

Białka Pod Grapą- Białka Grapa- Groń Kobylarzówka 

a) długość linii komunikacyjnej 34 km, 

b) częstotliwość połączeń na linii komunikacyjnej 3 kursy dziennie w dni 

powszednie, 1 kurs dziennie w weekendy, 

8. Rzepiska Pawliki- Rzepiska Szkoła- Rzepiska Remiza- Rzepiska Sklep-Jurgów 

Szkoła-  Rzepiska I- Rzepiska II- Rzepiska III 

a) długość linii komunikacyjnej 11 km, 

b) częstotliwość połączeń na linii komunikacyjnej 3 kursy dziennie w dni 

powszednie, 1 kurs dziennie w weekendy, 

Łącza liczba wozokilometrów wyniosła 284 032.  Na realizację przedmiotowego 

zadania pozyskano dotację z Funduszu Przywracania Połączeń Autobusowych  

w kwocie 847 865,56 zł tj. 3 zł do wozokilometra.  

W grudniu 2021 roku ponownie złożono wniosek do Wojewody Małopolskiego  

o przyznanie dotacji na rok 2022 aby zadanie było kontynuowane w roku następnym.  

              Dodatkowo w lipcu i sierpniu realizowane były połączenia komunikacyjne  

na liniach użyteczności publicznej:  

1. Białka Tatrzańska- Palenica Białczańska 

2. Bukowina Tatrzańska Wierch Rusiński- Palenica Biłczańska  

3. Gliczarów Górny- Palenica Białczańska. 

Linia z Gliczarowa Górnego realizowana była na podstawie porozumienia z Wójtem 

Gminy Biały Dunajec. Organizatorem tych połączeń był Wójt Gminy Bukowina 

Tatrzańska. Nie były one dotowane.  

 

19. Zasoby materialne Gminy  

19.1. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 

Mieszkaniowy zasób Gminy Bukowina Tatrzańska stanowią m.in. mieszkania znajdujące 

się w szkołach: 

  Szkoła Podstawowa w Bukowinie Tatrzańskiej, ul. Kościuszki 11 – 8 mieszkań 

 Szkoła Podstawowa nr 2 w Czarnej Górze, ul. Nadwodnia 140 – 1 mieszkanie 



STRONA 29 

 Szkoła Podstawowa w Białce Tatrzańskiej ul. Środkowa 184 – 2 mieszkania 

Ponadto w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bukowina Tatrzańska wchodzą również 

nieruchomości poniżej: 

 Leśnica ul. Polna 44 - 3 mieszkania  

 Bukowina Tatrzańska – ul. Długa 145 – 2 mieszkania 

 Jurgów 256 – 5 lokali socjalnych (dwa w stanie surowym) 

 

Szczegóły wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy 

Bukowina Tatrzańska na lata 20121 – 2026 stanowią załącznik nr 1 do Uchwały  

Nr XXVI/218/2020 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia16 grudnia 2020r. zawiera 

on informacje o: 

 Analizie potrzeb oraz planu remontów i modernizacji wynikających ze stanu 

technicznego budynków na lata 2021 – 2026 

 Wysokości wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, 

koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy. 

 Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania 

mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach. 

 Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w latach 2021 – 2026 

 Działania mające na celu wykorzystanie i racjonalizację gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy 

 Zasady polityki czynszowej  

 

2.0Polityka społeczna 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których 

nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.   

W ramach polityki społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowinie Tatrzańskiej 

realizuje : 

1) świadczenia pieniężne i niepieniężne określone w ustawie o pomocy społecznej tj.:  

 zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe, zasiłki specjalne celowe ,  praca socjalna  

 składki na ubezpieczenie zdrowotne, sprawienie pogrzebu, poradnictwo 

specjalistyczne 
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 interwencja kryzysowa, schronienie, posiłek, niezbędne ubranie, usługi opiekuńcze 

 specjalistyczne usługi opiekuńcze ,  pobyt i usługi w domu pomocy społecznej  

 

 

L.P 

 

RODZAJ   INFORMACJI 

 

 

DANE LICZBOWE ZA 

2021R. 

1.  Liczba  rodzin i osób  objętych pomocą  

społeczną zgodnie z ustawą o pomocy 

społecznej  

 

255 rodzin  w tym 671 osób  

2.  Liczba wydanych Kart Dużej Rodziny 

 

821 w tym  

411elektronicznych  

3.  Liczba uczniów , którym  udzielono pomocy 

materialnej  

 

55 

4.  Liczba dzieci korzystających z posiłków w 

szkołach i przedszkolach w ramach 

programu Posiłek w szkole i w domu 

49 

5.  Liczba osób korzystających z zasiłku 

celowego na zakup posiłku lub żywności w 

ramach programu Posiłek w szkole i w domu  

299 

6.  Liczba osób objętych  świadczeniem  

zdrowotnym  na okres  90 dni 

 

41 

7.  Liczba  niebieskich kart 

 

42  

8.  Liczba rodzin i osób  objętych wsparciem 

Asystenta rodziny 

 

15 rodzin w tym 64 osoby  

9.  Liczba osób , które skorzystały  ze 

świadczenia 500 + 

 

2679 

10.  Liczba osób , które skorzystały  ze 

świadczenia „ Za życiem „  

 

2 

11.  Liczba osób , które skorzystały  z zasiłków 

rodzinnych wraz z dodatkami 

 

1885 

12.  Liczba osób , które skorzystały  ze 

świadczeń  pielęgnacyjnych i opiekuńczych  

 

367 

13.  Liczba osób , które skorzystały ze 

świadczenia rodzicielskiego  

 

65 

14.  Liczba osób , które skorzystały ze 

świadczenia 300+  

1745 
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15.  Liczba osób , które skorzystały z 

jednorazowego świadczenia z tytułu 

urodzenia dziecka  

140 

16.  Liczba osób , które skorzystały ze świadczeń 

z funduszu alimentacyjnego  

40 

 

17.  Liczba dłużników alimentacyjnych 

  

31 

18.  Liczba osób , którym wydano zaświadczenia 

w ramach realizacji programu „Czyste 

powietrze” 

34 

19.  Liczba rodzin i osób , które skorzystały z 

programu operacyjnego pomoc żywnościowa  

2014-2020  

205 osób -  

7 742,85 kg  żywności  

 

         Niniejsza ustawa nakłada na gminę działania mające zapewnić wsparcie dla rodziny 

przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, które 

polegają w szczególności na : 

 analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu  

w rodzinie 

 wzmacnianiu roli i funkcji w rodzinie 

 rozwijaniu umiejętności opiekuńczo wychowawczych rodziny 

 podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny 

 pomocy w integracji rodziny 

 przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny 

 dążeniu do reintegracji rodziny. 

Ośrodek Pomocy Społecznej  w Bukowinie Tatrzańskiej oprócz realizacji ww.  zadań  jest 

odpowiedzialny za opracowanie i nadzór nad realizacją Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych, Gminnego Programu Wspierania Rodziny, Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy   w Rodzinie i   Ochrony Ofiar Przemocy. 

 

19.2.  Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych  

Rada Gminy Bukowina Tatrzańska  Uchwałą Nr XLVII/361/2014 z dnia 12 czerwca 

2014r. przyjęła „Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Bukowina 

na lata 2014 – 2024”. Strategia jest realizowana poprzez  następujące cele: 

 Cel strategiczny nr 1  : Prawidłowe wypełnianie przez rodziny  przynależnych im 

funkcji  

 Cel strategiczny nr 2  :Aktywizacja i integracja grup zagrożonych wykluczeniem 

społecznym 
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  Cel strategiczny nr 3  : Rozwój systemu wsparcia na rzecz osób starszych  

 i niepełnosprawnych 

 Cel strategiczny nr 4  : Ograniczanie   zagrożeń  występujących  

w społeczeństwie związanych z  uzależnieniami oraz przemocą  w rodzinie 

  Cel strategiczny nr 5  : Profesjonalizacja działań służb społecznych . 

 

19.3. Gminny program wspierania rodzin 

Zgodnie z Uchwałą Nr  XXIX/220/2016 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia   

27 października 2016 roku przyjęto Gminny Program Wspierania Rodziny  na lata 2016 – 

2018 .  Uchwałą Nr LVIII/409/2018  Rady Gminy Bukowina Tatrzańska  z dnia  30 

października 2018r. przyjęto Gminny Program Wspierania Rodziny na lata  

2019- 2021. 

Głównym celem programu jest wspieranie rodzin przeżywających trudności  

w wypełnianiu swoich funkcji,  zwłaszcza związanych z opieką, wychowaniem  

i skuteczną ochroną dzieci , jak również edukacją środowiska lokalnego w zakresie 

promowania społecznie pożądanego modelu rodziny.  

W celu realizacji programu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowinie 

Tatrzańskiej podejmował szereg działań zmierzających do:  

 zabezpieczenia podstawowych potrzeb bytowych dziecka 

 zapobiegania powstawaniu sytuacji kryzysowych rodzin – profilaktyka oraz objęcie 

rodzin zagrożonych kryzysem profesjonalną pomocą. 

 aktywizacja rodziców w celu przywrócenia zdolności pełnienia funkcji opiekuńczo -

wychowawczych.  

 

 

19.4.  Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy   w Rodzinie Ochrony Ofiar 

Przemocy  

 Rada Gminy Bukowina Tatrzańska Uchwałą nr XLIV/333/2014  z dnia  

25 marca 2014r.  przyjęła Gminny Programu Przeciwdziałania Przemocy   

w Rodzinie i   Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  na lata  2014 – 2020.  

Założenia Programu skupiają się w czterech głównych obszarach: 

 profilaktycznym: dotyczącym edukacji mieszkańców, 

 interwencyjnym: dotyczący pracy na rzecz osób doświadczających 

przemocy, 
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 terapeutycznym: dotyczący pracy ze sprawcą  i ofiarą przemocy, 

 usprawnienie przepływu informacji pomiędzy instytucjami  

i organizacjami zajmującymi się problemami przemocy w rodzinie. 

 

19.5.  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów  Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bukowina Tatrzańska 

W Gminie Bukowina Tatrzańska realizowany jest  Gminny Program Profilaktyki 

 i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  

w Gminie Bukowina Tatrzańska . 

Ze środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu, 

w 2021 r. sfinansowane zostały następujące wydatki: 

Ochrona   zdrowia  :  

w tym: 

1. Zwalczanie narkomanii:  3.004,30zł 

Zadania:  

 prowadzenie  profilaktyki działalności informacyjnej  i edukacyjnej   

w zakresie  przeciwdziałania narkomanii 

 udzielanie rodzinom  w których  występują  problemy  narkomanii  pomocy  

psychospołecznej i prawnej  

 wspomaganie działań  instytucji  ,organizacji pozarządowych  i osób 

fizycznych  służących  rozwiązywaniu  problemów w narkomanii 

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi: 316 439,86 zł 

Zadania: 

 zwiększenie  dostępności  pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od 

alkoholu   

 zwiększenie dostępności  pomocy terapeutycznej  i rehabilitacji  dla  osób 

uzależnionych  od alkoholu 

 prowadzenie  pozalekcyjnych   zajęć sportowych  

 wspomaganie  działalności  instytucji  ,stowarzyszeń  i osób fizycznych  

służącej  rozwiązywaniu problemów  alkoholowych  

 utrzymanie świetlic  profilaktyczno-wychowawczych  ,obiektów kulturalnych  

oraz sportowych , 

 opracowanie przebudowy boiska sportowego w S.P w Rzepiskach 

 pół obozy letnie dla dzieci w Centrum Sportowym w Białce Tatrzańskiej  
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Do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wpłynęło 23 zgłoszeń  

przypadków nadużywania alkoholu.  

W 2021 r. nie odebrano żadnego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.  

 

20. Realizacja uchwał Rady Gminy Bukowina Tatrzańska 

W 2021 roku Rada Gminy podjęła 90 uchwał, wykonanie których powierzono Wójtowi 

Gminy Bukowina Tatrzańska. Wszystkie zostały zrealizowane.  

21. Promocja Gminy. 

         Rok 2021 to rok, w którym przypadała 160-ta rocznica Objawień Matki 

Boskiej Jaworzyńskiej. W ramach obchodów zorganizowany został ogólnopolski 

konkurs literacki i plastyczny oraz pielgrzymka i uroczystości na Rusinowej 

Polanie.  

Na organizację tych wydarzeń wydano kwotę 10 500 zł.  

          Na terenie gminy odbywały się następujące Festyny Gminne: 

 Dzień Polowaca w Jurgowie 

 Festyn Białczański 

 XV Festyn Bacowski w Leśnicy- Groniu. 

             Na ww. wydarzenia udzielono dotacji w wysokości 12 023, 20 złotych. 

Od 11 do 14 lutego 2021 roku miał miejsce 49 Góralski Karnawał. Ze względu na 

ograniczenia związane z pandemią wydarzenie to zostało przeprowadzone on- line. 

W dniach od 5 do 8 sierpnia 2021 roku w Bukowinie Tatrzańskiej odbyły się 55 Sabałowe 

Bajania. 

2 października 2021 roku w kościele parafialnym św. Sebastiana w Jurgowie odbył się 

koncert i debata w ramach  „Festiwalu 7 kultur: Norwid i Wyszyński u Podnóża Tatr”.  

Na promocję Gminy w ramach tego wydarzenia przeznaczono kwotę 10 000 zł. 

7 listopada 2021 roku w Bukowinie Tatrzańskiej odbył się pierwszy Festiwal Pierogowych 

Smaków. Na organizację wydarzenia wydano 3 600 zł. 
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Podsumowanie 

                Serdecznie dziękuję za zapoznanie się z raportem o stanie Gminy Bukowina 

Tatrzańska za rok 2021. Mam nadzieję, że opracowany dokument w przyjazny sposób 

przekazał najważniejsze informacje związane z funkcjonowaniem naszego wspólnego 

miejsca na świecie. Miejsca, które razem tworzymy, budujemy, rozwijamy i o które 

powinniśmy dbać.  

               Rok 2021 był rokiem bardzo trudnym. To kolejny rok,  

 w którym zmagaliśmy się z pandemią choroby zakaźnej COVID-19 wywoływanej 

przez wirusa SARS-CoV-2. To był czas próby i mierzenia się z nowymi wyzwaniami, 

które stawiały przed nami izolacja i różnego rodzaju ograniczenia. Epidemia koronawirusa 

postawiła nas w nowej, nieznanej wcześniej sytuacji. Nasze życie zostało 

podporządkowane wielu zakazom i nakazom. Paraliż dotknął wszystkich dziedzin życia. 

Musieliśmy pozostać w domu. Zamknęły się placówki oświatowe, urzędy, instytucje 

kultury. Zaczęliśmy żyć „zdalnie” i na dystans. Zamiast otwierać i uczestniczyć, 

musieliśmy zamykać i ograniczać dosłownie wszystko, żeby obronić się przed 

niewidzialnym przeciwnikiem.  

Jednym z obszarów funkcjonowania naszej gminy, w którym najbardziej odczuwalne dla 

wszystkich były kwestie związane z obostrzeniami wprowadzonymi w związku  

z epidemią koronawirusa było zamknięcie pensjonatów i tras narciarskich oraz skrócenie 

ferii zimowych. Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska wraz z Wójtami Gmin Górskich 

podjęli szereg działań w mających na celu wypracowanie rozwiązań pozwalających na 

prowadzenie działalności turystycznej w tych trudnych czasach. Organizowane były 

konferencje ( pierwsza 4 stycznia 2021 r. w Bukowinie Tatrzańskiej ) podczas których  

mówiono o roli turystyki zimowej w funkcjonowaniu gmin górskich oraz 

dotychczasowych stratach w branży. Wskazywano możliwości korzystania  

z infrastruktury turystycznej w oparciu o bezpieczne rozwiązania zastosowane na terenie 

miejscowości górskich oraz przedstawiali oczekiwane zmiany w zakresie tarczy 6.0  

i tarczy PFR.  

Trudności związane z panującą pandemią nie wpłynęły na szczęście na tempo inwestycji . 

Mimo oczywistych utrudnień staraliśmy się utrzymać aktywność inwestycyjną gminy  

i wszystko, co było możliwe do zrobienia, robiliśmy, nie odkładając niczego „na jutro”.                
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Dziękuję wszystkim mieszkańcom gminy Bukowina Tatrzańska   

a w szczególności radnym i sołtysom, za pomyślną współpracę, wsparcie, informacje, 

pomysły i napływające wnioski, z których część została już zrealizowana, a kolejne 

oczekują na realizację w tegorocznym i przyszłych budżetach.  Słowa podziękowania 

należą się również mojemu zespołowi pracowników z Urzędu Gminy Bukowina 

Tatrzańska, którzy z wielkim zaangażowaniem i profesjonalizmem wykonują swoje 

obowiązki. 

Mając nadzieję na to, że ten trudny czas niebawem się skończy i znów będziemy mogli 

funkcjonować w normalnej rzeczywistości, zachęcam do aktywnego uczestnictwa  

w życiu naszej Małej Ojczyzny jaką jest gmina Bukowina Tatrzańska. Tylko wspólne 

zaangażowanie nas wszystkich pozwoli na stały rozwój naszej gminy.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 


