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WSTĘP  

Raport o stanie Gminy Miejskiej Dynów został opracowany jako podsumowanie działalności 

Burmistrza Miasta w 2019 r. Obowiązek jego opracowania określa art. 28a ustawy o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.713 ). 

Przedstawia najważniejsze działania podejmowane w 2019 r. przez Burmistrza Miasta oraz 

jednostki organizacyjne podległe Gminie Miejskiej Dynów.  

 

 

I.  INFORMACJE OGÓLNE 

1. Gmina Miejska Dynów położona jest w Województwie Podkarpackim, Powiecie Rzeszowskim. 

Jako samodzielna Gmina Miejska funkcjonuje od roku 1992. Zajmuje obszar 24,55 km2. ( 2455 

ha), w tym użytków rolnych 1934 ha (79 %). 

Lasy na terenie Miasta zajmują 299 ha - 12% ogólnej powierzchni. 

2. Mienie gminne obejmuje 188,9719 ha co stanowi ok. 7,7 % obszaru całej Gminy Miejskiej 

Dynów, w tym 17,738 ha zajmują tereny leśne. 

 

 
Rysunek 1. Położenie Gminy Miejskiej Dynów. 
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3. Mieszkańcy Gminy Miejskiej Dynów – struktura demograficzna 

Stan na 

koniec 
Zameldowanie czasowe 

 

Zameldowanie stałe 

 

Ogółem 

Płeć M K razem M K razem M K razem 

2017 69 71 140 3044 3134 6178 3113 3205 6318 

2018 55 57 112 3054 3116 6170 3109 3173 6282 

2019 53 54 107 3041 3112 6153 3094 3166 6260 

 

   4.Liczba urodzeń i zgonów  

Rok urodzenia zgony 

2017 66 56 

2018 60 56 

2019 59 64 

 

5. Struktura wieku wg grupowania ekonomicznego:  

Przedział 

wieku 
na dzień 31.12.2017 na dzień 31.12.2018 na dzień 31.12.2019 

Płeć mężczyźni kobiety razem mężczyźni 

 

kobiety 

 

razem mężczyźni kobiety razem 

0-17 69 68 137 74 66 70 70 62 132 

18-59 2100 1842 3942 2087 1821 3908 2066 2002 4068 

60 i wyżej 333 726 1059 355 747 747 369 740     1109 

 

6. Migracje  

Rok 

 

Zameldowania na pobyt stały 

Zameldowania na 

pobyt czasowy 
Wymeldowania 

 Przemeldo

wania z 

ulicy na 

ulicę* 

Zameldowani

a spoza 

gminy 

Zameldowani

a w zw. z 

urodzeniem 

dziecka 

Razem 
Spoza 

gminy 

Wewnątrz 

gminy 

Wymeldowa

nia poza 

gminę 

Wymeldowan

ia wskutek 

zgonu 

Razem 

2017 76 47 66 189 68 7 26 56 82 

2018 59 60 60 179 53 7 19 56 75 

2019 83 74 59 216 55 3 18 64 82 

* nie ma wpływu na liczbę mieszkańców 
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II . PROGRAMY I PLANY STRATEGICZNE OBOWIĄZUJĄCE MIASTO DYNÓW ORAZ 

INFORMACJA O REALIZACJI OBOWIĄZKÓW I ZAMIERZEŃ Z NICH WYNIKAJĄCYCH. 

 

 Lp. 
Nazwa 

dokumentu    

Ramy 

czasowe 

Zakres realizacji 

w 2019 r. 

Czy działanie 

zostało 

zrealizowane 

UWAGI 

1. 

Strategia  

Rozwoju Gminy 

Miejskiej Dynów 

do roku 2026   

2017-

2026 

Konsekwencją realizacji zapisów 

ujętych w Strategii było realizacja i 
przygotowanie do realizacji 

następujących projektów: 

 

I.„Poprawa infrastruktury 

ściekowej w Gminie Miejskiej 

Dynów – budowa kanalizacji 

sanitarnej – etap III wraz z 

budową, przebudową i 

rozbudową miejskiej oczyszczalni 

ścieków w Dynowie” 

 

II.„Zakup wozu strażackiego 

wraz z wyposażeniem 

montowanym na stałe dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Dynowie (ul. Szkolna)” 

 

III. „Rozwój odnawialnych 

Źródeł Energii na terenie Gminy 

Dubiecko, Gminy Krzywcza, 

Gminy miejskiej Dynów i Gminy 

Bircza” 

 

Projekt nr I: 

1. Cel: Cel strategiczny nr 1 ujęty w 
Strategii - Wyższy poziom 

zaspokojenia potrzeb mieszkańców 

gminy, Cel operacyjny 1.3. 
Poprawa warunków zamieszkiwania 

i zwiększenie dostępności mieszkań 
czynszowych i Cel strategiczny nr 4 

- Poprawa stanu środowiska 

naturalnego w mieście i 

najbliższym otoczeniu, 

Cel operacyjny 4.2 -Zmniejszenie 

zanieczyszczenia środowiska w 
mieście i najbliższym otoczeniu. 

 

2. Działania podjęte: Realizacja 
inwestycji dotyczącej  poprawy 

infrastruktury ściekowej w Gminie 

Miejskiej Dynów poprzez budowę 
sieci kanalizacji sanitarnej (etap III) 

wraz z budową, przebudową i 

rozbudową miejskiej oczyszczalni 
ścieków w Dynowie. 

 

3. Osiągnięte efekty: 

- wybudowanie kanalizacji 

sanitarnej 

Długość kanalizacji (bez 
przyłączy): 

16,9 km 

Długość przyłączy: 2,4 km 
Liczba przyłączy: 235 szt., 228 bud. 

mieszkalnych, 1 wielorodzinny i 7 

firm 
- kompleksowa modernizacja 

miejskiej oczyszczalni ścieków w 

Dynowie poprzez budowę, 
przebudowę i rozbudowę 

oczyszczalni 

Poprzez realizację projektu nastąpi 
poprawa stanu gospodarki 

ściekowej w Dynowie, przyjęte 

I. W 2019 r. 

zakończono 

realizację 
projektu pn. 

„Poprawa 

infrastruktury 
ściekowej w 

Gminie 

Miejskiej 
Dynów – 

budowa 

kanalizacji 
sanitarnej – etap 

III wraz z 

budową, 
przebudową i 

rozbudową 

miejskiej 
oczyszczalni 

ścieków w 

Dynowie” 
 

II. W 2019 r. 

podpisano z 
Województwem 

Podkarpackim 

umowę o 
dofinansowanie 

projektu pn. 
„Zakup wozu 

strażackiego 

wraz z 
wyposażeniem 

montowanym 

na stałe dla 
Ochotniczej 

Straży Pożarnej 

w Dynowie (ul. 
Szkolna)” 

 

III. W 2019 r. 
podpisano z 

Województwem 

Podkarpackim 
umowę o 

dofinansowanie 

projektu pn. 
„Rozwój 

odnawialnych 

Źródeł Energii 
na terenie 

Gminy 

Dubiecko, 
Gminy 

Krzywcza, 

Gminy 
miejskiej 

Dynów i Gminy 

Bircza”. 

Ponadto oprócz projektów zrealizowanych bądź na 
realizację których podpisano umowy o dofinansowanie 

złożono projekty w odpowiedzi na ogłoszone nabory 

wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Unii 
Europejskiej, które są konsekwencją realizacji Strategii  

Rozwoju Gminy Miejskiej Dynów do roku 2026. Projekty te 

w 2019 r. oceniono pozytywnie i umieszczono na listach 
rezerwowych do dofinansowania: 

 

Są to następujące projekty: 
 

1.„Budowa i przebudowa miejskiej rozdzielczej sieci 

wodociągowej – etap II i modernizacja miejskiej stacji 

uzdatniania wody w Dynowie” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 

lata 2014-2020. 
Zakres projektu obejmuje budowę i przebudowę miejskiej 

rozdzielczej sieci wodociągowej – etap II i modernizację 

miejskiej stacji uzdatniania wody w Dynowie. 
Koszt całkowity: 2 878 356,46 zł, dofinansowanie 1 989 

108,12 zł 

Wniosek złożono w 2018 r. W 2019 r. Urząd Marszałkowski 
Województwa Podkarpackiego dokonał oceny 

merytorycznej wniosku z wynikiem pozytywnym.  

Ze względu na niewystarczającą ilość środków finansowych 
wniosek umieszczony został na liście rezerwowej do 

dofinansowania na 5 miejscu.  

W 2020 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego wybrał  
wniosek do dofinansowania, czego konsekwencją było 

podpisanie umowy o dofinansowanie. 

Cele przedmiotowego projektu w sposób szczególny 
wpisują się w Cel strategiczny nr 1. Strategii - Wyższy 

poziom zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy. Cel 
operacyjny 1.3. Poprawa warunków zamieszkiwania i 

zwiększenie dostępności mieszkań czynszowych i Cel 

strategiczny nr 2. Poprawa stanu rozwoju zasobów 
technicznych miasta, Cel operacyjny 2.3. Poprawa stanu 

rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. 

 

2.„Budowa kanalizacji sanitarnej w Dynowie przy ul. 

Bartkówka wraz z budową przejścia pod dnem rzeki San 

kanałem sanitarnym i rozbudową miejskiej oczyszczalni 

ścieków o instalację fotowoltaiczną” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020.  
 

Zakres projektu obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w 

Dynowie przy ul. Bartkówka wraz z budową przejścia pod 
dnem rzeki San kanałem sanitarnym i rozbudową miejskiej 

oczyszczalni ścieków o instalację fotowoltaiczną.  

Koszt całkowity: 16 061 911,96 zł, dofinansowanie 9 991 
263,63 zł 

Wniosek o dofinansowanie projektu Gmina Miejska Dynów 

złożyła w 2017 r., w 2018 r. projekt w wyniku 
trzystopniowej oceny został oceniony pozytywnie i ze 

względu na niewystarczającą ilość środków finansowych 

został umieszczony na liście rezerwowej do dofinansowania. 
W roku 2019  wniosek znajdował się na 7. miejscu na liście 

rezerwowej do dofinansowania. Obecnie znajduje się na 

miejscu 4. W przypadku pojawienia się wolnych środków w 
wyniku oszczędności poprzetargowych bądź zwiększenia 

alokacji zostanie wybrany do dofinansowania. 

 
Cele niniejszego projektu w sposób szczególny wpisują się 

w Cel strategiczny nr 1 Strategii - Wyższy poziom 

zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy, Cel operacyjny 
1.3. Poprawa warunków zamieszkiwania i zwiększenie 
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rozwiązania funkcjonalno-

przestrzenne mają na celu 

zmniejszenie zanieczyszczenia 

środowiska w mieście i najbliższym 

otoczeniu, w szczególności 
zanieczyszczenia rzeki San. Celem 

projektu jest wzrost, jakości życia 

mieszkańców Dynowa, poprawa 
atrakcyjności gminy dla inwestycji 

gospodarczych oraz zmniejszenie 

zanieczyszczenia środowiska 
naturalnego. 

 

4. Źródła finansowania: 

Projekt współfinansowany ze 

środków Unii Europejskiej w 

ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 

Wartość projektu ogółem: 
15 742 002,34 zł 

Koszty kwalifikowane: 

11 045 245,51 zł 

Dofinansowanie ze środków UE: 9 

388 458, 66 zł (85 %) 

Wkład własny wraz z kosztami 
niekwalifikowanymi: 

6 353 543,68 zł 
 

Projekt nr II. 

1. Cel: Cel strategiczny nr 2 ujęty w 
Strategii: Poprawa stanu rozwoju 

zasobów 

technicznych miasta, Cel 
operacyjny 2.6: Poprawa stanu 

zabezpieczenia przeciwpożarowego. 

 

2. Działania podjęte: 

W 2019 r. Gmina Miejska Dynów 

złożyła w odpowiedzi  na ogłoszony 
nabór wniosek o dofinansowanie 

przedmiotowego projektu. Projekt 

w wyniku trzystopniowej oceny 

został oceniony pozytywnie i 

wybrany przez Zarząd 

Województwa Podkarpackiego do 
dofinansowania, czego 

konsekwencją było podpisanie 

umowy o dofinansowanie projektu. 
Przedmiotem projektu jest zakup 

lekkiego samochodu ratowniczo-

gaśniczego z wyposażeniem 
standardowym do prowadzenia 

akcji ratowniczo-gaśniczych i 

usuwania skutków katastrof lub 
poważnych awarii. 

 

3. Osiągnięte efekty: Projekt jest w 
trakcie realizacji. 

 

4. Źródła finansowania: 

Projekt współfinansowany ze 

środków Unii Europejskiej w 

ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 

Wartość projektu ogółem: 307 
349,20 zł 

Wydatki kwalifikowane: 

295 049,20 zł 
Dofinansowanie ze środków UE: 

249 995,17 (84,73 %) 

Wkład własny wraz z kosztami 
niekwalifikowanymi : 

57 354,03 zł 

dostępności mieszkań czynszowych; Cel strategiczny nr 2. 

Poprawa stanu rozwoju zasobów technicznych miasta, Cel 

operacyjny 2.3. Poprawa stanu rozwoju infrastruktury 

wodno-kanalizacyjnej oraz Cel strategiczny nr 4. Poprawa 

stanu środowiska naturalnego w mieście i najbliższym 
otoczeniu, Cel operacyjny 4.2 Zmniejszenie 

zanieczyszczenia środowiska w mieście i najbliższym 

otoczeniu. 
 

3.„Wzrost dostępności i jakości infrastruktury 

publicznej na obszarze rewitalizacji w Gminie Miejskiej 

Dynów w celu zapewnienia mieszkańcom wysokiej 

jakości życia” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020. 

 

Zakres projektu: 
- Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu 

użytkowania części istniejącego budynku użyteczności 

publicznej z przeznaczeniem na centrum edukacji i 
aktywizacji społecznej oraz budowy stanowisk postojowych 

w Dynowie 

- Modernizacja stadionu miejskiego polegająca na 

przebudowie i rozbudowie boiska, budowie trybuny dla 

widzów, parkingu, dojść, dojazdu wraz z niezbędnymi 

urządzeniami budowlanymi, murami oporowymi i 
obiektami infrastruktury technicznej w Dynowie 

- Utworzenie strefy rekreacyjnej dla rodzin z dziećmi i 
seniorów polegającej na budowie boiska wielofunkcyjnego, 

placu zabaw, siłowni zewnętrznej, parkingu, niezbędnych 

urządzeń budowlanych i obiektów infrastruktury technicznej 
w Dynowie 

- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-

Grabownica Starzeńska ul. Mickiewicza  
w Dynowie polegająca na: budowie oświetlenia ulicznego 

wzdłuż ul. Mickiewicza, budowie i remoncie kanalizacji 

deszczowej w ul. Mickiewicza, przebudowie i remoncie 
istniejącej nawierzchni jezdni i chodników drogi 

wojewódzkiej ul. Mickiewicza, przebudowie 

 i zabezpieczeniu sieci teletechnicznej zlokalizowanej w 
pasie drogi wojewódzkiej ul. Mickiewicza 

- Budowa fragmentu kanalizacji sanitarnej przy ul. 

Bartkówka 

- Budowa przejścia pod dnem rzeki San kolektorem 

wodociągowym oraz kanałem sanitarnym wraz z rozbudową 

sieci wodociągowej z przyłączami oraz kanalizacji 
sanitarnej w rejonie ulicy Plażowej i Bartkówki w Dynowie 

– fragment 

Koszt całkowity: 11 649 195,70 zł,  
Dofinansowanie: 8 105 994,93 zł,  w tym z UE: 7 152 

348,50 zł, a z budżetu państwa: 953 646,43 zł 

 
Wniosek o dofinansowanie projektu Gmina Miejska Dynów 

złożyła w 2018 r. W 2019 r. projekt przeszedł pozytywnie 

ocenę formalną, środowiskową i merytoryczną. Ze względu 
na niewystarczającą ilość środków finansowych został 

umieszczony na 6. miejscu na liście rezerwowej do 

dofinansowania. Obecnie znajduje się na miejscu 5. 
Projekt w sposób szczególny wpisuje się w następujące cele 

wyznaczone w Strategii:  

Cel strategiczny nr 2. Rozwój infrastruktury wpływającej na 
poziom jakości życia mieszkańców. 

Cel operacyjny nr 2. Rozwój infrastruktury kulturalno – 

rekreacyjnej oraz sportowej oraz w Cel strategiczny nr 1. 

Wyższy poziom zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy. 

Cel operacyjny 1.3. Poprawa warunków zamieszkiwania i 

zwiększenie dostępności mieszkań czynszowych i Cel 
strategiczny nr 2. Poprawa stanu rozwoju zasobów 

technicznych miasta, Cel operacyjny 2.3. Poprawa stanu 

rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. 
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Projekt nr III: 

1. Cel: Cel strategiczny nr 4 ujęty w 

Strategii - Poprawa stanu 

środowiska 
naturalnego w mieście i 

najbliższym otoczeniu 

Cel operacyjny 4.2 - Zmniejszenie 
zanieczyszczenia środowiska w 

mieście i najbliższym otoczeniu. 

i cel operacyjny 4.3 - Podwyższenie 
stopnia wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii. 

 
2. Działania podjęte: w 2019 r. 

podpisanie umowy o 

dofinansowanie projektu przez 
Lidera projektu – Gminę Dubiecko 

w imieniu partnerów, w tym Gminę 

Miejską Dynów 
 

3. Osiągnięte efekty: 

Projekt w trakcie realizacji. 

Zakres rzeczowy projektu: 

Jest to projekt parasolowy tzn., że w 

imieniu mieszkańców wniosek o 
dofinansowanie składa gmina. W 

Dynowie deklaracje uczestnictwa w 
projekcie złożyło 155 gospodarstw 

domowych. 

W ramach złożonych przez 
mieszkańców deklaracji 

zamontowanych zostanie 209 

instalacji OZE: 111 szt. instalacji 
fotowoltaicznych, 8  szt. zestawów 

2 kolektorów słonecznych ze 

zbiornikiem 200 l, 69 szt. zestawów 
3 kolektorów ze zbiornikiem 300 l, 

3 szt. zestawów 4 kolektorów ze 

zbiornikiem 400 l, 8 szt. pomp 
ciepła o mocy 2,3 kWh o 

podgrzewaczu 200 l, 7 szt. pomp 

ciepła o mocy 2,3 kWh o 

podgrzewaczu 300 l, 3 szt. kotłów 

na biomasę o mocy 24 kWh. 

Koszty przypadające na Gminę 
Miejską Dynów ujęte we wniosku o 

dofinansowanie wynoszą 3 157 

464,01 zł, dofinansowanie – 2 455 
213,73 zł. 

 

4. Źródła finansowania: 

Projekt współfinansowany ze 

środków Unii Europejskiej w 

ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 

 

2. 

Lokalny 

Program 

Rewitalizacji 

Miasta Dynów na 

lata 2017-2023 

2017-

2023 

W kontekście złożonego wniosku o 
dofinansowanie projektu pn. 

„Wzrost dostępności i jakości 

infrastruktury publicznej na 
obszarze rewitalizacji w Gminie 

Miejskiej Dynów w celu 

zapewnienia mieszkańcom wysokiej 
jakości życia” 

1. Cel: 
Cel strategiczny nr 2 ujęty w LPR: 
Rozwój zasobów technicznych oraz 

zachowany ład przestrzenny i 

estetyka miasta, 
Cel operacyjny 2.1.: Poprawa stanu 

technicznego, funkcjonalności i 

estetyki obiektów użyteczności 

Lokalny 

Program 

Rewitalizacji 
Miasta Dynów 

na lata 2017-

2023 przyjęty 

Uchwałą Nr 

XXXVII/229/18 

Rady Miasta 
Dynów z dnia 1 

marca 2018 r. 

Jest to 
dokument 

niezbędny do 

ubiegania się o 
środki 

finansowe z 

LPR był niezbędnym załącznikiem do wniosku o 
dofinansowanie projektu pn. „Wzrost dostępności i jakości 

infrastruktury publicznej na obszarze rewitalizacji w Gminie 

Miejskiej Dynów w celu zapewnienia mieszkańcom 
wysokiej jakości życia” zgłoszonym do dofinansowania ze 

środków UE w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020. 

W/w projekt został zapisany w  Lokalnym Programie 

Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2017-2023 jako 
podstawowe przedsięwzięcie rewitalizacyjne Miasta 

Dynów. 

Zakres projektu: 
- Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu 

użytkowania części istniejącego budynku użyteczności 

publicznej z przeznaczeniem na centrum edukacji i 
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publicznej oraz przestrzeni 

publicznych 

Kierunki działań: 2.1.1. 

Rewitalizacja przestrzeni 

publicznych miasta – poprawa 
estetyki i funkcjonalności poprzez 

budowę parkingów i 

przebudowę/remonty dróg, 
chodników i oświetlenia 

ulicznego oraz 

Cel operacyjny 2.2.: Poprawa stanu 
rozwoju infrastruktury wodno-

kanalizacyjnej 

Kierunki działań: 2.2.1.Budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej oraz 

modernizacja i 

rozbudowa oczyszczalni ścieków 
komunalnych. 

 

Cel strategiczny 3.: Wykorzystany 
potencjał turystyczny i historyczny 

dla rozwoju gospodarczego obszaru 

rewitalizacji 

Cel operacyjny 3.1.: Stworzone 

warunki do rozwoju 

przedsiębiorczości i aktywizacji 
zawodowej 

Kierunki działań: 
3.3.1. Stworzone warunki do 

rozwoju przedsiębiorczości i 

aktywizacji zawodowej. 
3.3.2. Rozwinięta oferta turystyczna 

i efektywna promocja miasta 

 

2. Działania podjęte: 

Złożenie wniosku o 

dofinansowanie, pozytywna ocena 
wniosku i umieszczenie wniosku na 

5. miejscu listy rezerwowej 

wniosków do dofinansowania (lista 
rezerwowa z 2019 r.) 

 

3. Osiągnięte efekty: - 

 

4. Źródła finansowania: wniosek 

zgłoszony do dofinansowania w 
ramach funduszu UE – 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 

funduszy Unii 

Europejskiej. 

Zawiera 

działania i cele 

do realizacji w 
dłuższej 

perspektywie 

czasowej tj. do 
2023 r. 

 

Wniosek o 
dofinansowanie 

projektu został 

złożony w 2018 
r. W 2019 r. 

projekt 

przeszedł 
pozytywnie 

ocenę formalną, 

środowiskową i 
merytoryczną. 

Ze względu na 

niewystarczając

ą ilość środków 

finansowych 

został 
umieszczony na 

6. miejscu na 
liście 

rezerwowej do 

dofinansowania.  
Obecnie jest na 

5. miejscu listy 

rezerwowej 
(Lista 

rezerwowa 

aktualizowana 
w 2019 r.). 

aktywizacji społecznej oraz budowy stanowisk postojowych 

w Dynowie 

- Modernizacja stadionu miejskiego polegająca na 

przebudowie i rozbudowie boiska, budowie trybuny dla 

widzów, parkingu, dojść, dojazdu wraz z niezbędnymi 
urządzeniami budowlanymi, murami oporowymi i 

obiektami infrastruktury technicznej w Dynowie 

- Utworzenie strefy rekreacyjnej dla rodzin z dziećmi i 
seniorów polegającej na budowie boiska wielofunkcyjnego, 

placu zabaw, siłowni zewnętrznej, parkingu, niezbędnych 

urządzeń budowlanych i obiektów infrastruktury technicznej 
w Dynowie 

- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-

Grabownica Starzeńska ul. Mickiewicza 
w Dynowie polegająca na: budowie oświetlenia ulicznego 

wzdłuż ul. Mickiewicza, budowie i remoncie kanalizacji 

deszczowej w ul. Mickiewicza, przebudowie i remoncie 
istniejącej nawierzchni jezdni i chodników drogi 

wojewódzkiej ul. Mickiewicza, przebudowie 

i zabezpieczeniu sieci teletechnicznej zlokalizowanej w 
pasie drogi wojewódzkiej ul. Mickiewicza 

- Budowa fragmentu kanalizacji sanitarnej przy ul. 

Bartkówka 

- Budowa przejścia pod dnem rzeki San kolektorem 

wodociągowym oraz kanałem sanitarnym wraz z rozbudową 

sieci wodociągowej z przyłączami oraz kanalizacji 
sanitarnej w rejonie ulicy Plażowej i Bartkówki w Dynowie 

– fragment 
Koszt całkowity: 11 649 195,70 zł, 

Dofinansowanie: 8 105 994,93 zł,  w tym z UE: 7 152 

348,50 zł, a z budżetu państwa: 953 646,43 zł 
Projekt w sposób szczególny wpisuje się w wymienione cele 

wyznaczone w LPR. 

Przedmiotowy projekt jest odpowiedzią na potrzebę 
ożywienia gospodarczego i społecznego Dynowa poprzez 

zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego miasta, 

nadania obiektom i terenom zdegradowanym nowych 
funkcji, poprawę stanu infrastruktury technicznej i jej 

dostosowanie do potrzeb mieszkańców, przy równoczesnej 

trosce o ochronę stanu środowiska naturalnego, zachowanie 
unikalnego ładu architektonicznego i zrównoważony rozwój 

gospodarczo społeczny. Projekt obejmuje zadania związane 

z budową, rozbudową, przebudową i modernizacją 

infrastruktury i przestrzeni publicznych na obszarze miasta, 

który został określony jako obszar wymagający podjęcia 

natychmiastowych działań rewitalizacyjnych 

3. 
Plan gospodarki 

niskoemisyjnej 

2017 - 

2020 

1. Cel: 

- redukcja emisji gazów 
cieplarnianych  

- zwiększenie udziału energii 

pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych  

- redukcja zużycia energii finalnej, 

co ma zostać zrealizowane poprzez 
podniesienie efektywności 

energetycznej  

- poprawa jakości powietrza na 
obszarach, na których odnotowano 

przekroczenia jakości poziomów 

dopuszczalnych stężeń w powietrzu 

i realizowane są Plany (naprawcze) 

ochrony powietrza oraz plany 

działań krótkoterminowych  
 

2. Działania podjęte: 

- Podpisano umowę o 
dofinansowanie zadania pod nazwą: 

„Rozwój odnawialnych Źródeł 

Energii na terenie Gminy Dubiecko, 
Gminy Krzywcza, Gminy Miejskiej 

Dynów i Gminy Bircza” 

 

 

NIE 

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2020 – 2021 
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3. Osiągnięte efekty: 

4. Źródła finansowania: 

- Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Podkarpackiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan zarządzania 

kryzysowego 

 

 

 

2019 

1. Cel:  działalność organów 

administracji będąca elementem 

kierowania bezpieczeństwem 
narodowym, która polega na 

zapobieganiu sytuacjom 

kryzysowym, przygotowaniu do 
przejmowania nad nimi kontroli w 

drodze podejmowanych działań, 

reagowaniu w przypadku 
wystąpienia takich sytuacji, 

usuwaniu ich skutków oraz 

odtwarzaniu zasobów, odbudowy 
infrastruktury krytycznej. 

 

2. Działania podjęte: usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych( 

ulewne deszcze) 

 

3. Osiągnięte efekty: odbudowa 

infrastruktury ( remonty 

zgłoszonych dróg ) 

 

4. Źródła finansowania: 

Ministerstwo spraw Wewnętrznych 
i Administracji 

 

 

 

 

 

 

 

 
TAK 

 

5. 

Program opieki 

nad zwierzętami 

bezdomnymi 

oraz 

zapobiegania 

bezdomności 

zwierząt 

 

 

1. Cel: program określa ogólne 
wytyczne dotyczące zapewnienia 

opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt poprzez 

określanie celów i realizowanych 

zadań. 
 

2. Działania podjęte: podpisanie 

umowy z firmą ARKA-vet w celu 
realizacji zapewnienia opieki nad 

bezdomnymi zwierzętami. 

 

3. Osiągnięte efekty: realizacja 

programu 

 

4. Źródła finansowania:  

Gmina Miejska Dynów  

         TAK  

6. 

Gminny 

Program 

Profilaktyki i 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

2019 

Cel programu: 

- zmniejszenie ilości spożywanego 
alkoholu (szczególnie przez 

młodzież); 
- zmniejszenie ilości nowych 

przypadków uzależnień; 

- zmniejszenie degradacji 
psychofizycznej osób 

uzależnionych; 

- zmniejszenie rozmiarów 
uszkodzeń zdrowia 

spowodowanych nadużywaniem 

alkoholu; 
- zmniejszenie naruszeń prawa na 

rynku alkoholowym; 

- zmniejszenie ilości i dolegliwości 
alkoholowych zaburzeń życia 

rodzinnego (szczególnie dotyczy to 

przemocy i zaniedbań); 
- kreowanie i propagowanie 

„trzeźwego stylu życia"; 

- poprawa kondycji zdrowotnej 
osób uzależnionych od alkoholu 

i ich rodzin; 

         TAK  
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- wskazanie na atrakcyjne sposoby 

spędzania wolnego czasu od nauki 

lub pracy; 

- ograniczenie skali występowania 

ryzykownych zachowań u dzieci 
i młodzieży poprzez realizację 

działań profilaktycznych. 

 

Podjęte działania: 

- prowadzenie Punktu 

Psychologiczno - Konsultacyjnego 
Problemów Alkoholowych przy 

ŚDS w Dynowie (zatrudnienie 

psychologa); 
- Prowadzenie pomocy 

terapeutycznej w Urzędzie 

Miejskim w Dynowie (zatrudnienie 
terapeuty, -  

prowadzenie rozmów 

indywidualnych z osobami 
zgłaszającymi się z problemem 

alkoholowym własnym lub 

rodzinnym; 

- popularyzowanie wśród 

społeczności miasta informacji na 

temat profilaktyki, alkoholizmu, 
narkomanii i przemocy; 

- wspieranie Ruchu 
Trzeźwościowego skupiającego 

osoby, które wygrały walkę 

z alkoholem, działającego na terenie 
miasta. 

- organizacja wypoczynku letniego 

połączonego z programem 
profilaktycznym dla dzieci 

i młodzieży z rodzin 

dysfunkcyjnych; 
- organizowanie czasu wolnego 

dzieciom i młodzieży szkolnej 

w ramach Świetlicy Profilaktyczno 
- Wychowawczej przy Publicznej 

Szkole Podstawowej Nr 1 

w Dynowie; (zatrudnienie osoby 

prowadzącej zajęcia profilaktyczne 

w świetlicy), 

- zakup i rozpowszechnianie 
materiałów informacyjnych na 

temat przemocy i sposobów jej 

przeciwdziałania; 
- współdziałanie z Policją, 

pracownikami socjalnymi, 

nauczycielami, pracownikami 
służby zdrowia oraz 

wyspecjalizowanymi placówkami 

i służbami w celu profesjonalnej 
pomocy ofiarom przemocy 

w rodzinie. 

- prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych dla dzieci i młodzieży, 

jako jednej z form przeciwdziałania 

uzależnieniom; 
- organizowanie imprez 

rekreacyjno-sportowych na wolnym 

powietrzu; 

- propagowanie pozytywnych 

wzorców zachowań poprzez 

wspieranie organizacji imprez 
kulturalnych; 

- wspieranie działalności 

profilaktycznej realizowanej na 
obiektach sportowych; 

- zakup i rozpowszechnianie 

materiałów proflaktyczno - 
edukacyjnych dotyczących nałogów 

wśród dzieci i młodzieży 
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w szkołach, w tym plakatów, 

broszur, ulotek itp.; 

- współpraca z organizacjami 

pozarządowymi w zakresie 

prowadzenia zajęć z dziećmi 
i młodzieżą, dotyczących 

profilaktyki uzależnień w Gminie 

Miejskiej Dynów; 
- promowanie i organizowanie 

w szkołach różnorakich form 

edukacji profilaktyki w zakresie 
przeciwdziałania alkoholizmowi 

(prelekcje, pogadanki, warsztaty, 

spektakle itp.) 
- wspieranie i organizowanie 

szkoleń z zakresu profilaktyki 

uzależnień i promocji zdrowia dla 
członków MKRPA; 

- finansowanie usług świadczonych 

przez Izbę Wytrzeźwień 
w Rzeszowie na podstawie 

porozumienia zawartego przez 

Burmistrza Miasta Dynów; 

- opiniowanie wniosków 

związanych z wydawaniem 

zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych w zakresie zgodności 

lokalizacji punktu sprzedaży 
z uchwałami Rady Miasta Dynów; 

- przeprowadzenie kontroli punktów 

sprzedaży napojów alkoholowych 
w zakresie przestrzegania 

przepisów, a w szczególności 

sprzedaży alkoholu nieletnim; 
- organizacja posiedzeń Miejskiej 

Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w miarę 
potrzeb;  

 

Osiągnięte efekty: 

- wzrost inicjatyw społeczności 

lokalnych podejmowanych na rzecz 

zapobiegania alkoholizmowi, 

zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, 

jak również pomoc osobom 

uzależnionym; 
- wzrost świadomości mieszkańców 

gminy o możliwości uzyskania 

wsparcia; 
- zmniejszenie naruszeń prawa na 

rynku alkoholowym, przede 

wszystkim sprzedaży alkoholu 
osobom nieletnim; 

- uświadomienie zdrowotnych 

i społecznych skutków 
nadużywania alkoholu; 

- wzrost liczby młodych osób 

zaangażowanych w propagowanie 
zachowań abstynenckich. 

  

Źródła finansowania: Gmina 
Miejska Dynów 

7. 

Gminny 

Program 

Przeciwdziałania 

Narkomanii 

2019 

Cel programu: 

- podjęcie działań mających na celu 

zapobieganie wszelkim 

uzależnieniom przez redukcję 

dostępności i zapotrzebowania na 
substancje narkotyczne, a przede 

wszystkim przez pracę 

profilaktyczną w środowisku 
lokalnym. 

- zainicjowanie długofalowego 

procesu edukacji społecznej 
polegającego na systematycznym 

i rzetelnym dostarczaniu fachowej 

         TAK  
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wiedzy wszystkim podmiotom 

zainteresowanym tematem zagrożeń 

związanych z narkomanią i 

uwrażliwienia na wczesne oznaki 

uzależnienia oraz informowanie 
o dostępnych formach pomocy. 

- uświadomienie i pozyskanie 

społeczeństwa do zasadności 
prowadzonych kampanii 

i przedsięwzięć edukacyjnych 

i profilaktycznych w przedmiocie 
uzależnienia od środków 

odurzających i narkotyków. 

- stworzenie spójnego systemu 
przeciwdziałania narkomanii 

poprzez nawiązanie między 

instytucjonalnej i merytorycznej 
współpracy różnych instytucji, 

stowarzyszeń oraz organizacji 

społecznych m. in. w celu realizacji 
programów edukacji zdrowotnej, 

zmierzających do modyfikowania 

stylu życia, propagowania zdrowia 

psychicznego, kondycji fizycznej, 

zdrowego stylu życia wolnego 

od narkotyków i innych używek, 
szczególnie wśród dzieci 

i młodzieży. 
- wypracowanie wśród dzieci, 

młodzieży i osób dorosłych 

racjonalnych postaw wobec 
narkotyków i innych substancji 

o działaniu odurzającym poprzez 

wdrażanie i realizacje 
nowoczesnych programów 

profilaktycznych. 

 

Podjęte działania: 

- organizowanie w szkołach na 

terenie miasta, programów 
profilaktycznych, dla dzieci 

młodzieży oraz ich rodziców; 

- prowadzenie konkursów wiedzy 

o zdrowiu wśród młodzieży; 

- zakup materiałów informacyjno – 

edukacyjnych oraz materiałów 
do prowadzenia zajęć 

profilaktycznych w szkołach; 

rozpowszechnienie materiałów 
edukacyjnych o tematyce 

antynarkotykowej – plakaty, ulotki, 

informatory, broszury, filmy; 
- organizowanie w szkołach 

różnorakich form edukacji 

dotyczących profilaktyki 
i rozwiązywania problemów 

związanych z narkomanią tj. 

spotkań, szkoleń, prelekcji, 
pogadanek, warsztatów, spektakli 

itp.; 

- promowanie zdrowego stylu życia 
wolnego od narkotyków i innych 

używek oraz różnych form 

aktywnego spędzania wolnego 

czasu poprzez inicjowanie 

i organizowanie imprez sportowych 

i rekreacyjnych dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych, 

- sygnalizowanie problemu 

używania środków 
psychoaktywnych w trakcie zajęć 

pozalekcyjnych prowadzonych dla 

dzieci w Świetlicy Profilaktyczno-
Wychowawczej przy Publicznej 
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Szkole Podstawowej 

Nr 1 w Dynowie; 

- wspieranie realizacji zajęć 

terapeutycznych dla uzależnionej 

młodzieży i ich rodzin; 
- pomoc dla rodziców dzieci 

zażywających narkotyki poprzez: 

a) informowanie o formach pomocy 
dzieciom i młodzieży zażywającym 

narkotyki, 

b) uświadamianie członkom rodzin 
zagrożeń wynikających 

z narkomanii, 

b) udzielanie informacji 
zainteresowanym osobom na temat 

możliwości podjęcia leczenia 

w instytucjach specjalistycznych, 
d) prowadzenie poradnictwa 

w zakresie profilaktyki i leczenia 

narkomanii udzielanego 
mieszkańcom gminy w ramach 

konsultacji prowadzonych 

przez psychologa i terapeutę; 

- dokonywanie przez pracowników 

socjalnych diagnozy sytuacji 

w rodzinach dotkniętych 
problemem narkomanii; 

- współpraca z instytucjami 
w zakresie współrealizacji zadań 

wynikających z programu 

zapobiegania narkomanii. 

 

Osiągnięte efekty: 

- zwiększenie zaangażowania 
społeczności lokalnych 

w zapobieganiu używania środków 

psychoaktywnych; 
- ograniczenie szkód zdrowotnych, 

leczenie uzależnionych 

od narkotyków; 
- zwiększenie skuteczności 

interwencji prawno-

administracyjnych podejmowanych 

wobec zagrożeń funkcjonowania 

rodziny na skutek pojawienia się 

w niej narkotyków; 
- współpraca z instytucjami 

i organizacjami pozarządowymi 

w zakresie problemu narkomanii. 

 

Źródła finansowania: Gmina 

Miejska Dynów 

8. 

Gminny 

Program 

Współpracy z 

Organizacjami 

Pozarządowymi 

2019 

Cel programu: 

- określenie priorytetowych zadań 

publicznych; 
- zapewnienie udziału organizacji 

pozarządowych w realizacji zadań 

publicznych; 
- wykorzystanie potencjału 

i możliwości organizacji 

pozarządowych; 
- zwiększenie ilości świadczonych 

usług publicznych oraz podniesienie 

ich standardu; 

- obniżenie kosztów realizacji zadań 

publicznych w wyniku 

wykorzystania bezpłatnej pracy 
wolontariuszy; 

 

 

Podjęte działania: 

- ogłoszenie konkursu „Zajęcia 

sportowo – rekreacyjne dla dzieci i 
młodzieży oraz imprezy 

profilaktyczne na wolnym 

         TAK  
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powietrzu” oraz „Rozwój sportu w 

2019 r. na terenie miasta Dynów”; 

- prowadzenie konsultacji, 

doradztwa i informacji związanych 

z funkcjonowaniem stowarzyszeń; 
- udostępnianie pomieszczeń, 

urządzeń i sprzętu do realizacji 

zadania publicznego; 
 

Osiągnięte efekty: 

- efektywne wykorzystanie 
społecznej aktywności w realizacji 

działań zmierzających do 

przeciwdziałania uzależnieniom i 
patologiom społecznym poprzez 

promocję zdrowia i aktywność 

fizyczną. 

 

9. 

Gminny Program 

Wspierania 
Rodziny na lata 

2017-2019 

2017-

2019 

1.Cel: Wspieranie rodzin 

przeżywających trudności                              
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych w procesie 

przywracania ich zdolności do 

prawidłowego funkcjonowania. 

 

2.Działania podjęte: bieżąca 
diagnoza i analiza środowisk, 

szczególnie w rodzinach 

przeżywających trudności                              
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych, kontynuacja 

zatrudnienia asystenta rodziny, 
objęcie dożywianiem w szkolnych 

stołówkach dzieci z terenu Miasta 

Dynowa,  opłacenie kolonii 
(wypoczynku) dla dzieci z rodzin                

z problemem przemocy oraz  

uzależnienia alkoholowego, 
wydawanie dynowskich kart dużej 

rodziny 

 
3.Osiągnięte efekty: realizacja 

programu 

 
4.Źródła finasowania: Gmina 

Miejska Dynów 

TAK  

10 

Program 
Przeciwdziałania 

Przemocy w 

Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar 

Przemocy              

w Rodzinie w 
Mieście Dynów  

nieokreśl
one 

1.Cel: Przeciwdziałanie przemocy w 
rodzinie oraz zwiększenie 

dostępności i skuteczności pomocy 

dla osób  i rodzin uwikłanych w 
przemoc 

 

2.Działania podjęte: kontynuacja 
zatrudnienia terapeuty oraz 

psychologa  pracujących z 

rodzinami dotkniętymi problemem 
przemocy w rodzinie, bieżąca praca 

grup roboczych w ramach Zespołu 

Interdyscyplinarnego z rodzinami 
dotkniętymi problemem przemocy, 

rozpowszechnianie broszur i ulotek 

dotyczących przemocy na terenie 
Miasta Dynowa, szkolenie dla 

członków w Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz grup 
roboczych 

 

3.Osiągnięte efekty: realizacja 
programu 

 

4.Źródła finasowania: Gmina 
Miejska Dynów 

TAK  
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III. I N F O R M A C J A O REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIASTA  DYNÓW VIII 

KADENCJI  PODJĘTYCH W 2019 R. 

Rada Miasta  Dynów VIII kadencji w 2019 r. podjęła ogółem 81 uchwał. 

Z powierzonych do realizacji Burmistrzowi Miasta 81 uchwał: 

- 56 zrealizowano, 

- 19 jest w trakcie realizacji, 

- 5 nie zrealizowano z uwagi na podjęcie  nowych uchwał zmieniających 

- 1 nie zrealizowano z powodu negatywnej opinii Krajowej Rady Bibliotecznej oraz Wojewódzkiej 

i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie na połączenie instytucji kultury: Miejskiego Ośrodka 

Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie. 

 

IV. REALIZACJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 

Budżet obywatelski/ BO /jest jedną z wielu form uczestnictwa mieszkańców w rządzeniu miastem, 

zgodnie z którą władze miasta przekazują obywatelom pewną część budżetu i w ramach tego 

działania mieszkańcy zgłaszają, a następnie wybierają 

zadania, które zgodnie z ich opinią powinny zostać zrealizowane z miejskich pieniędzy 

w następnym roku budżetowym. 

Realizacja Budżetu Obywatelskiego w roku 2019 polegała na przeprowadzeniu konsultacji 

społecznych pod nazwą „Budżet Obywatelski 2020”,w ramach którego wyłoniono projekt, który 

będzie realizowany w roku 2020. 

Konsultacje polegały na: 

 złożeniu przez mieszkańców Dynowa propozycji projektów do realizacji w ramach BO 2020. 

 dokonaniu przez mieszkańców  Dynowa wyboru projektu do realizacji, spośród 

zweryfikowanych uprzednio przez Zespół Opiniujący. 

Konsultacje trwały od 23 lipca 2019 roku do 21 października 2019 roku i miały charakter etapowy. 

Terminy i opis poszczególnych etapów został przedstawiony w poniższej tabeli. 

Czas trwania 

konsultacji 

w roku 2019 

 

Działania w ramach konsultacji Dane szczegółowe 

od 23 lipca 2019 roku do 14 

sierpnia 2019 roku   

zgłaszanie przez mieszkańców Miasta propozycji 

projektów do Budżetu Obywatelskiego  Miasta 
Dynów na 2020 rok 

Zgłoszonych zostało 11 projektów do Budżetu 

Obywatelskiego  Miasta Dynów na 2020 rok. W wyniku 
weryfikacji (oceny merytorycznej) dokonanej przez Zespół 

Opiniujący powołany przez Burmistrza Miasta Dynów  

5 projektów zostało dopuszczonych do głosowania, a 6 
odrzuconych. 
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Projekty dopuszczone do głosowania przez mieszkańców 

Miasta (nazwa projektu i opis): 

1),,Zakup zadaszenia konstrukcji scenicznej MOK w Dynowie 

na realizację wydarzeń kulturalnych w plenerze” - zakup 

zadaszenia konstrukcji scenicznej. 
2),,Plac zabaw dla dzieci”- utworzenie placu zabaw przy 

szkole ul. Bartkówka 105. 
3),,Linowy plac zabaw dla dzieci”- utworzenie linowego placu 

zabaw dla dzieci przy budynku OSP na Osiedlu Bartkówka. 
4),,Plac zabaw przy Parku Miejskim- renowacja i ulepszenie”- 

ulepszenie placu zabaw poprzez naprawę sprzętu, odnowę 

drewnianych konstrukcji, dosypanie piasku oraz zakup i 

montaż nowych urządzeń. 
5),,Plac zabaw dla dzieci i młodzieży”- wyposażenie 

przenośnego placu zabaw dla dzieci i młodzieży (zjeżdżalnia 

zamek, tor przeszkód, basen z kulkami). 

od 1 października 2019 roku do 
21 października 2019 roku 

głosowanie mieszkańców nad projektami do 

Budżetu Obywatelskiego 

 

w wyniku głosowania mieszkańców do realizacji wybrano 

projekt pn. ,,Linowy plac zabaw dla dzieci” - przy budynku 

OSP na Osiedlu Bartkówka 

 
Liczba wszystkich głosów oddanych na kartach do głosowania: 661. 

W ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Dynów na 2020 rok  Miasto przekazało 50 000,00 zł na 

realizację  wybranego w głosowaniu zadania 

V. INWESTYCJE 
 

1.Wykaz zadań inwestycyjnych i remontowych kubaturowych i sieciowych: 

Lp. 
Nazwa zadania 

 

Podmiot / 

źródło 

dofinansowania 

 

Kwota 

dofinansowania 

(w 2019 r.) 

 

Wkład 

własny                                         

(w 2019 

r.) 

 Łączny 

koszt 

realizacji 

zadania 

(w 2019 r.)                                                 
 

 % 

zaawansowania 
 

UWAGI*  

 

1  2  3  4  5  6  7  8  

1. Budowa odcinka 
sieci 

wodociągowej 

do oczyszczalni 
ścieków w 

Dynowie w 

ramach zadania 
„Budowa i 

przebudowa 

miejskiej sieci 
wodociągowej 

wraz z 

przyłączami na 
terenie Miasta 

Dynowa – etap 

III  
z jednoczesną 

rozbudową 

(modernizacją) 
istniejącej stacji 

uzdatniania 

wody” 
 

 - 64 407,58 64 407,58 100 Zadanie zostało 
wykonane i rozliczone 

(wykonanie robót 

budowlanych wraz z 
nadzorem inwestorskim 

nad realizacją zadania) 

2 „Utworzenie 

strefy 
rekreacyjnej dla 

rodzin z dziećmi 

i seniorów” 

 - 26 000,00 26 000,00 100 Opracowanie 

dokumentacji projektowej 
na realizację zadania – 

zapłacono za prace 

projektowe  
 

3 „Przebudowa, 

rozbudowa oraz 

zmiana sposobu 

 - 42 000,00 42 000,00 100 Opracowanie 

dokumentacji projektowej 

na realizację zadania – 
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użytkowania 

części 

istniejącego 

budynku 

użyteczności 
publicznej z 

przeznaczeniem 

na centrum 
edukacji i 

aktywizacji 

społecznej w 
Dynowie” 

 

zapłacono za prace 

projektowe 

4 „Modernizacja 
stadionu 

miejskiego”  

 - 38 000,00 38 000,00 95 Opracowanie 
dokumentacji projektowej 

na realizację zadania  

5 „Utworzenie 

dwóch sal wraz z 
zapleczem 

sanitarnym w 

Żłobku Miejskim 
w Dynowie” 

Dotacja celowa z 

budżetu państwa 
na dofinansowanie 

zadań własnych 

JST z zakresu 
organizacji opieki 

nad dziećmi w 

wieku do lat 3 

344 857,47 86 214,37 431 071,84 100 Zadanie zostało 

wykonane i w całości 
rozliczone (wartość robót 

budowlanych wraz z 

nadzorem inwestorskim 
nad realizacją zadania i 

zakupem wyposażenia) 

 

6 Rozbudowa 

kanalizacji 

sanitarnej Miasta 
Dynowa  

 

 - 19 593,20 19 593,20 100 Roboty przewidziane na 

2019 r., związane z 

budową kanalizacji 
sanitarnej zostały 

zakończone i rozliczone 

  

7 Budowa 

kanalizacji 

sanitarnej – etap 
III wraz z 

budową, 

przebudową i 
rozbudową 

Miejskiej 

Oczyszczalni 
ścieków w 

Dynowie 

Poprawa 

infrastruktury 

ściekowej w 
Gminie Miejskiej 

Dynów, 

współfinansowana 
z Europejskiego 

Funduszu 

Rozwoju 
Regionalnego w 

ramach Osi 

Priorytetowej nr 
IV Ochrona 

środowiska 

naturalnego i 
dziedzictwa 

kulturowego 

Regionalnego 
programu 

Operacyjnego 

Województwa 
Podkarpackiego na 

lata 2014 – 2020 

3 407 196,61  2 102 

601,11 

5 509 797,72  Roboty budowlane 

zostały zakończone, ale 

nie odebrane. W 2019 r. 
na realizację zadania 

wydano  

 5 509 797,72 zł. (koszty 
obejmujące zmiany w 

dokumentacji 

projektowej, wykonanie 
robót budowlanych 

związanych z budową 

kanalizacji sanitarnej i 
rozbudową oczyszczalni 

ścieków a także koszty 

związane z nadzorem 
autorskim i Inwestorskim 

nad realizacją robót). 

 

8 Remont 
pomieszczeń 

kuchni w 

Państwowej 
Szkole 

Podstawowej Nr 

1 w Dynowie 

W ramach 
Wieloletniego 

Rządowego 

Programu Posiłek 
w domu i w szkole 

na lata 2019 – 

2023 – moduł 3 

80 000,00 92 157,89 172 157,89 100 Zadanie w całości 
wykonane i rozliczone 

(opracowanie 

dokumentacji 
projektowej, wykonanie 

robót budowlanych i 

zakup wyposażenia) 

 

*)  na czym polegało zadanie, czy zadanie zostało zakończone i rozliczone 

2.Wykaz zadań inwestycyjnych i remontowych  na drogach  gminnych 

Lp. 
Nazwa zadania 

 

Podmiot / 

źródło 

dofinansowania 

 

Kwota 

dofinansowania 

(w 2019 r.) 

 

Wkład 

własny                                         

(w 2019 

r.) 

 Łączny 

koszt 

realizacji 

zadania 

(w 2019 

r.)                                                 
 

 % 

zaawansowania 

 

UWAGI*  

 

1  2  3  4  5  6  7  8  
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1 

Rozbudowa drogi 

gminnej 

Nr 108027R, 

ul. Karolówka w 

Dynowie wraz z 
niezbędną 

infrastrukturą 

techniczną 

Gmina Miejska 

Dynów / 

Funduszu Dróg 
Samorządowych 

133 669,00 133 669,46 267 338,46 100  

2 

Remont drogi 

gminnej 

Nr 108011R ul. 
Dworska 

w km 0+315 – 

0+725 
w Dynowie 

Gmina Miejska 
Dynów / 

Ministerstwo 

Spraw 
Wewnętrznych 

i Administracji 

230 615,00 57 654,09 288 269,09 100  

3 

Remont drogi 

gminnej Nr 

108025R ul. 
Jaklów 

w km 0+070 – 

0+470 
w Dynowie 

Gmina Miejska 
Dynów / 

Ministerstwo 

Spraw 
Wewnętrznych 

i Administracji 

204 069,00 51 018,24 255 087,24 100  

4 

Remont drogi 

gminnej Nr 
108015R 

ul. Plebańska 

w km 0+000 – 
0+115 

w Dynowie 

Gmina Miejska 

Dynów / 

Ministerstwo 
Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

85 534,00 21 383,95 106 917,95 100  

5 

Przebudowa 
drogi gminnej 

działka nr ewid. 

gruntów 5127/2 
w Dynowie 

poprzez budowę 

oświetlenia 
ulicznego, 

budowę 

kanalizacji 
deszczowej oraz 

przebudowę 

jezdni i 
chodników 

dla pieszych  

( ul. Mickiewicza 
„ tyły”) 

Gmina Miejska 

Dynów / 
Funduszu Dróg 

Samorządowych 

599 704,00 0,00 0,00 0,00 
Realizacja zadania w roku 

2020 

6 

Budowa 

oświetlenia 

ulicznego drogi 
gminnej (nr ewid. 

2721 oraz 2192) 

na osiedlu 
Bartkówka w 

Dynowie wraz z 
zasilającą linią 

energetyczną 

kablową na 
działkach nr 

ewid. gruntów 

2135/1, 2135/2, 
2136, 2193, 

2725/2, 2730, 

2731, 2724, 

2723, 2192, 

2692/2, 2729 

w Dynowie, 
obręb Bartkówka 

– etap II 

Gmina Miejska 
Dynów 

0,00 23 706,77 23 706,77 100  
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7 

Budowy 

oświetlenia drogi 

powiatowej 

Nr 2319R ul. 

Polna w Dynowie 
wraz z linią 

energetyczną na 

działkach nr 
ewid. 1485/3, 

1485/4, 1485/5, 

1485/6, 1485/7, 
1485/8, 1485/10, 

1485/11, 

1485/12, 1509, 
1545, 1547/2, 

1546/1, 1546/2, 

1543 w 
miejscowości 

Dynów – etap I 

Gmina Miejska 
Dynów 

0,00 3 408,88 3 408,88 100  

 

*)  na czym polegało zadanie, czy zadanie zostało zakończone i rozliczone 

Długość dróg rowerowych: Gmina Miejska Dynów nie posiada ścieżek rowerowych. Na terenie gminy 

oznakowane są tylko szlaki rowerowe przebiegające po istniejących drogach. 

Liczba i pojemność parkingów: Gmina Miejska Dynów posiada jeden parking zlokalizowany przy ul. 

Zamkowej w Dynowie, który posiada 136 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, w tym 3 

miejsca dla samochodów osób niepełnosprawnych.  

 

Długość dróg gminnych : 25 487 mb. w tym 17 772 mb. o nawierzchni utwardzonych (asfaltowych 

i betonowych) co stanowi 69,73 % oraz 7 715 mb. o nawierzchni nieutwardzonej co stanowi 30,27 %. 

Liczba kilometrów wyremontowanych dróg gminnych w roku 2019 wynosi 1,244 km. 

 

VI. OŚWIATA  I  WYCHOWANIE 

1.Liczba placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych : 

W 2019 roku na terenie miasta Dynowa funkcjonowały następujące placówki oświatowo- wychowawcze 

i opiekuńcze, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Dynów: 

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Dynowie im. Twórców Niepodległej Polski, 

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dynowie z oddziałem przedszkolnym, 

- Szkoła Muzyczna I stopnia w Dynowie, 

- Przedszkole Miejskie w Dynowie, 

- Żłobek Miejski w Dynowie. 

Działało również Niepubliczne Przedszkole Językowe „Akademia przedszkolaka” w Dynowie, 

dla którego miasto jest organem rejestrującym i dotującym. 

2.Liczba dzieci w placówkach oświatowo-wychowawczych w 2019 roku przedstawiała się 

następująco (według SIO – stan na 30.09.2019 r.): 

1) PSP Nr 1 – 460 uczniów, 21 oddziałów (od 17 do 30 uczniów w klasie), 
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2) PSP Nr 2 – 72 uczniów, 9 oddziałów, w tym 8 dzieci w oddziale „0”(od 4 do 17 uczniów w klasie), 

3) Szkoła Muzyczna – 126 uczniów, 10 oddziałów, 

4) Przedszkole Miejskie – 252 dzieci, 11 oddziałów (do 25 dzieci w oddziale), 

5)Przedszkole Niepubliczne – 29 dzieci, 2 oddziały. 

3.Liczba dzieci w placówce opiekuńczej- stan na 30.09.2019 r.):: 

Żłobek Miejski – 25 dzieci, 2 grupy, 

 

4.W poszczególnych placówkach zatrudnionych była następująca liczba nauczycieli:  

1) PSP Nr 1 - 45 nauczycieli (42,79 etatów), w tym 23 pełnozatrudnieni, 

2) PSP Nr 2 - 19 nauczycieli (10,15 etatów), w tym 6 pełnozatrudnieni, 

3) Szkoła Muzyczna - 22 nauczycieli ( 17,74 etatów), w tym 9 pełnozatrudnieni, 

4) Przedszkole Miejskie - 21 nauczycieli (20,58 etatów), w tym17 pełnozatrudnieni, 

5) Żłobek Miejski – 5 pracowników ( 1 dyr., 4 opiekunki – 5 etatów), 

6) Przedszkole Niepubliczne – 6 nauczycieli 

 

5.Wydatki na poszczególne placówki oświatowe w 2019 roku kształtowały się następująco: 

1) PSP Nr 1: 

- Wynagrodzenie pracowników i pochodne – 4.083.496,03 zł, 

- Pozostałe wydatki (media, materiały i wyposażenie, odpis na ZFŚS itp.) 691.614,84 zł, 

- Subwencja oświatowa – 3.276.867,92 zł, 

- Wydatki z budżetu miasta – 1.498.242,95 zł 

2) PSP Nr 2: 

- Wynagrodzenie pracowników i pochodne – 905.400,28 zł, 

- Pozostałe wydatki – 117.502,02 zł, 

- Subwencja oświatowa – 697.768,50 zł, 

- Dotacja z budżetu państwa dla dzieci do lat 5 – 7.015,00 zł, 

- Wydatki z budżetu miasta – 318.118,80 zł. 

3) Szkoła Muzyczna: 

- Wynagrodzenie pracowników i pochodne – 1.012.251,32 zł, 

- Pozostałe wydatki – 101.930,46 zł 

- Subwencja oświatowa – 1 399 369,19 zł. Subwencja w całości pokryła wydatki szkoły.   

4) Przedszkole Miejskie: 

- Wynagrodzenie pracowników i pochodne – 1.673.681,50 zł, 

- Pozostałe wydatki – 188.382,07 zł, 
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- Zwrot za wychowanie przedszkolne dzieci z naszego terenu, uczęszczające do innych placówek – 

28.554,60 zł, 

- Subwencja oświatowa  - 475.662,58 zł, 

- Dotacja z budżetu państwa dla dzieci do lat 5 – 273.585,00 zł, 

- Zwrot kosztów za wychowanie przedszkolne dzieci z innych gmin, uczęszczające do Przedszkola 

Miejskiego i Niepublicznego Przedszkola – 326.338,68 zł, 

- Wydatki z budżetu miasta – 815.031,91 zł 

Łącznie w 2019 roku Gmina Miejska Dynów  wydała na oświatę 8.802.813,12 zł z czego 5.849.668,19 zł 

stanowiła subwencja oświatowa przekazana z budżetu państwa ( ok. 66%), pozostałe środki pochodziły 

z budżetu miasta. 

6.Wydatki na  placówkę opiekuńczą w 2019 roku kształtowały się następująco: 

Żłobek Miejski: 

- Wynagrodzenie pracowników i pochodne, pozostałe wydatki - 257.551,53 zł 

-  opłaty rodziców (pobyt i wyżywienie) - 113.282,00 zł 

- dotacja z programu „Maluch+ 2019” na funkcjonowanie - 43.200,00 zł, 

- wkład własny gminy - 101.069,53 zł. 

Ponadto w grudniu 2019 roku zostały utworzone dodatkowe dwie sale w żłobku, których remont i zakup 

wyposażenia wyniósł 431.071,84 zł, z czego 344.857,47 zł pochodziło z dotacji celowej z budżetu 

państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 

a wkład własny gminy wyniósł 86.214,37 zł. 

5) Przedszkole Niepubliczne – 137.083,26 zł ( dotacja z budżetu gminy) 

7. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół: 

Gmina Miejska Dynów w 2019 roku zapewniała zbiorowy transport dla uczniów niepełnosprawnych, 

którzy są mieszkańcami miasta, a uczęszczają do Specjalnych Szkół na terenie Rzeszowa. Takich uczniów 

w 2019 roku było 3. Ponadto Gmina Miejska Dynów zwraca koszty dowozu 1 ucznia niepełnosprawnego 

do szkoły na terenie Dubiecka rodzicowi, który sam własnym transportem dowozi dziecko do szkoły. 

W 2019 roku gmina z tego tytułu poniosła łączne wydatki w kwocie 25.025,00 zł. 

8.Stypendia za wyniki w nauce: 

W 2019 roku stypendia za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w ramach Programu Stypendialnego 

Gminy Miejskiej Dynów  przyznano  27 uczniom w łącznej kwocie 32.760,00 zł. 

 

9.Stypendia socjalne: 

Natomiast na stypendia socjalne w 2019 roku wydano kwotę 62.860,00 zł, z czego 50.288,00 zł 

pochodziło z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, a 12.572,00 zł stanowił wkład własny 

gminy. Stypendia przyznano 87 uczniom. 
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10.Wyniki egzaminacyjne uczniów szkół podstawowych: 

PSP Nr 2 – Egzamin ósmoklasisty składał się z trzech części: język polski, matematyka i język angielski. 

Wyniki egzaminu przedstawiają się następująco: Język polski  - 51 %, Matematyka - 49 %, Język angielski 

–55 %.  

PSP Nr 1 - Do egzaminu z języka polskiego  przystąpiło 62 uczniów klas ósmych Szkoły Podstawowej. 

Uczeń mógł maksymalnie zdobyć 50 punktów za poprawne wykonanie zadań zamkniętych i otwartych. 

Wyniki poszczególnych klas: KLASA 8 A - NAJWYŻSZY WYNIK – 47 punktów 94%, NAJNIŻSZY 

WYNIK – 5 punktów 10 %, średnia klasy – 33,45 pkt. 66,9 % STANIN 6. KLASA 8 B - NAJWYŻSZY 

WYNIK – 45 punktów 90%, NAJNIŻSZY WYNIK – 14 punktów 28 %, średnia klasy – 31,42 pkt. 

62,84% STANIN 5. KLASA 8 C - NAJWYŻSZY WYNIK – 38 punktów 76%, NAJNIŻSZY WYNIK – 

10 punktów 20 %, średnia klasy – 26,73 pkt. 53,46% STANIN 3. Średnia szkoły 61,06 % STANIN 6.  

Za rozwiązanie zadań z języka polskiego ósmoklasiści uzyskali średni wynik w skali kraju 63% 

Arkusz egzaminacyjny z matematyki zawierał 21 zadań, w tym 15 zamkniętych, do zdobycia 

maksymalnie 30 punktów. Wyniki: Klasa 8 A-14,3pkt (47,7%)-stanin 6, najwyższy wynik 27 pkt (3 razy), 

najniższy 2 pkt (2 razy). Klasa 8 B-14,6 pkt (48,7%)-stanin 6, najwyższy wynik- 27 pkt(1 raz),najniższy-

4 pkt(1 raz). Klasa 8 C-12,2 pkt (40,7%)-stanin 5, najwyższy wynik-26 pkt(1 raz),najniższy-1 pkt(1 raz). 

Szkoła-13,7 pkt (45,7%)-stanin 6. 

Wynik szkoły z języka angielskiego to  57 % (śr. 34 pkt). Wyniki poszczególnych klas: Klasa 8a - 58 % 

(śr. 35pkt), Klasa 8b - 56 % (śr. 34 pkt), Klasa 8c - 56 % (śr. 34 pkt). Biorąc pod uwagę wyniki w 

poszczególnych klasach, najlepiej napisała klasa 8a, a średni wynik klasy 8b i 8c jest taki sam, niższy o 2 

% w porównaniu z klasą 8a. Wyniki w szkole są porównywalne z wynikami w kraju. Wynik szkoły 

jest o 1 % wyższy biorąc pod uwagę lokalizację szkoły do miast do 20 tys., a o 2% niższy od 

średniego wyniku w Polsce (59%).  

W klasie 8a najniższy wynik to 5 pkt (8%), a najwyższy 60 pkt (100%). W klasie 8b najniższy wynik to 

9 pkt (15%), a najwyższy to 53 pkt (88%). W klasie 8c najniższy wynik to 7 pkt (12%), a najwyższy 60 

pkt (100%). Trzech uczniów uzyskało 60 pkt – 100%.  

 

VII. KULTURA I SPORT 

Zadania Gminy Miejskiej Dynów w zakresie zaspokajania potrzeb i rozwijania działalności kulturalnej 

realizują instytucje kultury: Miejski Ośrodek Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna 

1. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 

W   2019 r. w Dynowie funkcjonowała jedna biblioteka publiczna. 

Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosił 22 984 woluminów, zaś na koniec roku – 23 

585 woluminów. W przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna liczba woluminów wynosiła 3,73 na dzień 

1 stycznia 2019 r. oraz 3,83 na dzień 1 stycznia 2020 r. 
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Na początku roku 2019 zarejestrowano 973 czytelniczek i czytelników, zaś na koniec roku liczby te 

wynosiły 924. W ciągu roku  2019 z usług poszczególnych bibliotek skorzystało 924 czytelniczek 

i czytelników, którzy skorzystali łącznie z 21 089 woluminów.  

W poprzednim roku wzbogacono zbiory bibliotek o m.in. następujące pozycje:  601 

Literatura piękna dla dorosłych: 428 

Literatura piękna dla dzieci i młodzieży: 172 

Literatura z innych działów: 1 

Wymieniona biblioteka zatrudniała 2 pracowników. 

W bibliotece użytkowano 13 komputerów, w tym 13 komputerów z dostępem do Internetu. 

W 2019 r. Miejska  Biblioteka Publiczna zorganizowała następujące wydarzenia mające na celu 

promocję czytelnictwa: 

1.  Ferie zimowe 2019 z Nadleśnictwem Dynów; 

2.  Spotkania autorskie z Robertem Czerniakiem i warsztaty z Michałem Malinowskim w ramach 

projektu "Książka przyjaciel bez interesu domownik bez naprzykrzenia- słowa I. Krasickiego w 

świetle działań MBP w Dynowie" 

3. Konkursy "Satyra prawdę powie..",  "Mądrości ukryte w bajkach Krasickiego", "W krainie bajek 

Krasickiego" 

4. Gala z okazji 70-lecia MBP w Dynowie połączona z finałami konkursów i wystawą prac 

laureatów konkursu plastycznego oraz prezentacją prac z warsztatów 

5. Narodowe Czytanie i Narodowe Granie 2019 

6. Koncert "W dążeniu do wolności przekroczyć próg nadziei…"  - w ramach projektu "Książka 

przyjaciel bez interesu domownik bez naprzykrzenia- słowa I. Krasickiego w świetle działań MBP 

w Dynowie" 

7. Działanie interdyscyplinarne "Najpiękniejsza polska jesień"  - w ramach projektu "Książka 

przyjaciel bez interesu domownik bez naprzykrzenia- słowa I. Krasickiego w świetle działań MBP 

w Dynowie" 

8. Cykl warsztatów plastycznych z Marianną Oklejak pt. "Cuda wianki"  - w ramach projektu 

"Książka przyjaciel bez interesu domownik bez naprzykrzenia- słowa I. Krasickiego w świetle 

działań MBP w Dynowie" 

9. Realizacja projektu "Senioriada nad Sanem" finansowanego przez Fundację BGK w ramach 

konkursu grantowego Generacja 5.0 II edycja 

W wydarzeniach tych wzięło udział 1 721 mieszkańców. 
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Biblioteka poniosła w związku z tymi wydarzeniami wydatki w kwocie 55 400 zł. (środki 

pozyskane z realizacji projektów). 

W 2019 roku na prowadzenie biblioteki i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała  

185 000zł.  (w tym wymiana stolarki okiennej i drzwi wejściowych  21 900 zł). 

 2. MIEJSKI OŚRODEK KULTURY (MOK) 

 W 2019 roku MOK był organizatorem lub współorganizatorem m.in. takich wydarzeń kulturalnych 

na terenie Miasta jak: 

- 20 stycznia – Koncert Noworoczny (150 osób) 

- 26 stycznia – Młodzieżowy Konkurs Kolęd i Pastorałek (100 osób) 

- 27 stycznia – „Na szczęście, na zdrowie, na ten Nowy Rok: życzenia noworoczne „na ludowo” 

składa wieś miastu, miasto wsi. (200 osób) 

- 18 – 23 lutego „Ferie z Kulturą” (zajęcia teatralne, dziennikarskie, ceramiczne, plastyczne, 

wspólna zabawa - finał ferii). (łącznie około: 150 osób) 

- 7 kwietnia – II Kiermasz wiosenno – świąteczny na dynowskim Rynku (100 osób) 

- 27 kwietnia – Benefis Grażyny Malawskiej (150 osób) 

- 1 maja – „Majówka na dynowskim rynku” (120 osób) 

 

-  19 maja – „Pogórzańska Nuta”: Przegląd Kapel, Śpiewaków, Instrumentalistów ludowych 

(impreza wojewódzka), (400 osób) 

- 2 czerwca / „Szpak” Szkolne Prezentacje Artystyczne oraz I edycja konkursu „Przebój 

wakacyjny” – (300 osób) Park Miejski w Dynowie 

- 16 czerwca – Stacja Przeworsk Wąski, wydarzenie weekendowe z udziałem teatru T.G. „Sokół” 

i Kapeli „Tońko” w ramach projektu „Opowieści wąskotorowe dla Niepodległej” z programu 

„Niepodległa”. Organizator główny MOK w Dynowie. Więcej 

informacji: www.waskotorowa.idynow.pl. Organizator główny MOK w Dynowie. Więcej 

informacji: www.waskotorowa.idynow.pl 

- 22 czerwca – III edycja „Dynowskich Sobótek” – tradycje znad Sanu. Widowisko realizowane 

w ramach programu dotacyjnego „EtnoPolska”.  

- 22 – 23 czerwca – wydarzenie weekendowe na stacji „Szklary Tunel” w ramach projektu 

„Opowieści wąskotorowe dla Niepodległej” z programu „Niepodległa”. Organizator główny MOK 

w Dynowie.  

- 29 czerwca – Koncert biletowany Roksany Węgiel (1800 osób) 

- 29 – 30 czerwca – wydarzenie na stacji w Jaworniku Polskim w ramach w ramach projektu 

„Opowieści wąskotorowe dla Niepodległej” z programu „Niepodległa”. Organizator główny MOK 

w Dynowie.  

- 6-7 lipca – wydarzenia weekendowe na stacji w Kańczudze w ramach projektu „Opowieści 

wąskotorowe dla Niepodległej” z programu „Niepodległa”. Organizator główny MOK w Dynowie.  

- 13 lipca – wydarzenie weekendowe na stacji w Bachórzu w ramach projektu „Opowieści 

wąskotorowe dla Niepodległej” z programu „Niepodległa”.  

- 13 lipca – Koncert Kapel Folkloru Miejskiego „dla Niepodległej” w Dynowie ( w tym 15 –lecie  

działalności artystycznej Kapeli „Tońko”) w ramach w ramach projektu „Opowieści wąskotorowe 

dla Niepodległej” z programu „Niepodległa”.  

- 14 lipca – 53 Dni Pogórza Dynowskiego (1500 osób) 

- 5-19 sierpnia – Dwutygodniowe warsztaty artystyczne „Mapa Dzieciństwa” realizowane w 

ramach ogólnopolskiego programu „Lato w teatrze”. Finał warsztatów 17-18 sierpnia: Spacery 

interaktywne z Mapą.  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.waskotorowa.idynow.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR2CW42VTj7kSU8fD7lfGj6fdlSy84OnyGysUzufYKDVYJJ86iyG4lcOLtM&h=AT2xLm15E0XRnDGlYGenNBCV6hmnW2s8bORSB6RfWt9k-V2dsWI3a9hPWnphaqCW-kZl7YIJNOOTNSjw2aUPWRynRKAFm0i8HNZnwESgvb5zk5qclSsDFjYB9stcJiGwV7JyscKUlOqqSxUxx7KCZ-rFs-kM9VLko2oNCaqattUnd4QD92mSXffx3Idh_-UOUIFL64WuhoK7BlD9-wzKfwYfS0CTYBcZ1LANydA3Fn3SmyvBpb49qcqjoT_TedstIybQepRnIPMykVojmNzZLM_qFrho45B2WhXVJa_c-9-hF7p_zvoEL7bYnX8dEiWPC2J3uRacwEScgT1V-NsMaNEX4pAfKN4kqA28lQbqxrRQT6_4dpixl4vrj7lYO1sJMaXiAsbpGFsV2mFcUJLE-O0DKYs5ULMJIU9nLf4JoCnEAlBV240fCjFmhGXMYgXetXdXUIJ1-GgDPdYpd3-NBFraoUbWMCtTlGMzQE2HdFuSsSinBN2jrj7c58QQ67f5RBzRT2Epo9f_vZbA4V0_5aZfcINVdiHIs5LjWHrhy8EkrfWShDQX-vNZk591B0LHVRES3r5u-Cwn3aNN3PWzB6MrIIPSvg9d7oF-ourlicb1PFSh1fePyy58lX6Cy4N8qD6cddKPQPsk4_QJxzRt4_0dtSBU1lgXMDO6m9EosXgEaCPwBj8RDGPgU-3F5Hr7qrpZkFjn3JE6SBuQwyDELNLOeRCOzlTdGlds4XhsVLWZ3Fv_1Fkk2WXNG8cKELi7gZlvJOuLeC0OZfbLDxQjS8ZsdINLTqIXT5pKOBTOypQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.waskotorowa.idynow.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR2taNYpUqOduHNQTtERR7ipGa74kBqfw9cuLbV6By6mioDBp9VdkcH1-CQ&h=AT1767MsqgpiWdo2X7UeUZuVPFTnBevkaDp7FjoZ-K0rMkXqYiFXx52kNdr16c6QAhoNvgsWXFFmCYrezbrWFVckxzri3YuCkXltFEBnQ-IbldrNey24YuSGCFXQ7mK6UsWtxH72hm7Ue-N6_XX5YXnhN6f7V5dy93cRTI7oSCsULxREY9jwph_LVlf4yMpBIljpdHrgOvr023vFjrSA5hXTOfSzWSgUkoVwBa8rx0r5LhB5OgWuuV3G4U8Rt6ThyOwvVLG5pTbaSdVT4IqbfhzDtSPz8JOnUVYyNUL2QfH3NhST2xwTy1vVloJD5oHfatuLUgVuJVLO1E4f4akmr8iFxK8G_ZPfuHb8DA4QdVELwe8NBCuXVomjo27fYhWCAKD5AMWC9IwVXIyZ_JYWXP8w3beAysAYYnQCM7JI13sQaHWmkH5hiWaNQd7Msebp_MB9HgoWWe0YLpET5AKO-J8KKhtDB6n8Bb2sw5QWDHqcIyKGvdsebW0Htbe8bDqRYhOb1XryT66hP3gauqCkG_dW5VzxL2fyKjL-XyYtWV0bhZFwVk41yxBCrkcwCai-SxhR5ML3DW6pmhxtlId9Djl44N88jrbmGkNwBT7CTO-wdC2scOMcQVYD0-72z70GeptvTXp86U_DRwAtVdqm_CkNgrT8n9f0mDj_F5R3uBelqF-hdK9M1D6VlYQOlrh-Z_WBkDHWCFf7q5hJmmJkhKldO73-4OtJyN28doTRFmQwI-aozEpRVaZPUK57teWMwVjco4YGhN8fU-eYo92Oran78KLuLldcxQWfUTRMHj4
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- 24 sierpnia – widowisko plenerowe „Pogórzańskie wesele” realizowane w ramach programu 

dotacyjnego „EtnoPolska”.  

- 25 sierpnia: Miejsko-Gminne Dożynki. Bachórz 2019. (współorganizacja) (1000 osób) 

- 19 października – finał prezentacji przedszkoli w Kańczudze w ramach projektu „Opowieści 

wąskotorowe dla Niepodległej” z programu „Niepodległa”. Organizator główny MOK w Dynowie.  

- 26 października – finał konkursu literackiego dla szkół „Opowieści wąskotorowe” w ramach 

projektu „Opowieści wąskotorowe dla Niepodległej” z programu „Niepodległa”.  

-  8 listopada – finał projektu „Opowieści wąskotorowe” w Miejski Ośrodku Kultury w Przeworsku 

w ramach projektu „Opowieści wąskotorowe dla Niepodległej” z programu „Niepodległa”. 

Organizator główny MOK w Dynowie.  

- 16 listopada – Koncert Zaduszkowy ku pamięci Stanisława Karnasa (LO w Dynowie), (150 osób) 

- 2o listopada – Młodzieżowy Konkurs Recytatorski (współorganizacja: T.G. „Sokół”), (50 osób) 

- 7 grudnia - „Zabawy z Mikołajem”. I impreza organizowana przez „Wolontariuszy Kultury” w 

ramach autorskiego programu MOK w Dynowie „SOS kultura” (150 osób) 

- 20 grudnia – Wigilia Miejska (współorganizacja), (150 osób). 

 

Na realizację wydarzeń ze środków zewnętrznych (projekty) MOK w Dynowie pozyskał łącznie 

kwotę: 195 455 zł 

Łączny koszt organizacji imprez/ wydarzeń kulturalnych to: 360 000 zł 

Łączna liczba mieszkańców uczestnicząca w wydarzeniach kulturalnych to: około 8 585 osób 

 

Przy MOK w Dynowie w 2019 roku działały następujące zespoły: 

1. Orkiestra Dęta OSP pod kierunkiem Tadeusza Podulki (25 osób) 

2. Kapela Ludowa „Dynowianie” pod kierunkiem Jacka Marszałka (6 osób) 

3. Młodzieżowa Kapela Ludowa „Pogórzanie” pod kierunkiem Andrzeja Sowy (7 osób) 

4. Kapela „Tońko” pod kierunkiem Antoniego Dżuły (6 osób) 

5. Chór „Akord” pod kierunkiem Andrzeja Kędzierskiego (22 osoby) 

 

MOK w Dynowie prowadził w 2019 roku następujące zajęcia dla dzieci: 

1. Zajęcia szachowe,  prowadzone przez Ewę Święch  

2. Zajęcia taneczne prowadzone przez Annę Cichocką 

3. Zajęcia plastyczne prowadzone przez Marzenę Paszko 

 

3. SPORT 

Realizacja zadań z zakresu wsparcia przez Gminę Miejską Dynów projektów z zakresu 

tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w roku 2019. 

Gmina Miejska Dynów w oparciu o uchwałę Nr IV/16/11 Rady Miasta Dynów z dnia 25 stycznia 

2011r. w sprawie ustalenia warunków i trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju 

sportu podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na terenie miasta Dynów, w roku 

2019 udzieliła stowarzyszeniom dotacje na realizację zadania własnego Gminy w łącznej wysokości 

50 000 zł. 

Burmistrz Miasta Dynów Zarządzeniem Nr 31/19 z dnia 8 lutego 2019 roku ogłosił otwarty konkurs 

ofert na wsparcie finansowe zadania z zakresu rozwoju sportu w 2019 r. na terenie miasta Dynów, 

gdzie zastosowano tryb wyboru ofert z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.  

Oferty można było składać do dnia 1 marca 2019 roku.  
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W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Zarządzeniem Nr 40/19 Burmistrza Miasta 

Dynów z dnia 18 marca 2019r. na wsparcie finansowe zadania z zakresu rozwoju sportu w 2019 r. 

na terenie miasta Dynów ostatecznie przyznano dotacje dla:  

L.P. Nazwa oferenta Nazwa realizowanego zadania, numer 

umowy 

Przekazana kwota 

dotacji /zł/ 

1 Towarzystwa 

Sportowego 

„Dynovia" 

„Rozwój sportu na terenie miasta 

Dynów w 2019 roku” 

 Umowa Nr INF.524.1.1.2019 z dnia 

21.03.2019r. 

44 000,00 zł 

2 Towarzystwa 

Gimnastycznego 

,Sokół" 

„Rozwój sportu na terenie miasta 

Dynów w 2019 roku”  

Umowa Nr INF.524.1.2.2019 z dnia 

15.04.2019r. 

6 000,00 zł 

 

Zadania z zakresu rozwoju sportu zostały zrealizowane zgodnie z przedłożonymi ofertami,                       

a przekazane dotacje rozliczone w terminie.  

Oprócz finansowej formy wsparcia Miasto Dynów w 2019 roku współpracowało z  organizacjami  

pozarządowymi wspierając rozwój sportu również poprzez inne formy nie tylko finansowe.  

VIII. PLANOWANIE  I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE  

Miasto nie posiada opracowanego Ogólnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego 

cały obszar Miasta. Obowiązują 25 Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego uchwalone 

w latach 1996 – 2019 r. Obszar objęty MPZP to około 26 ha – 1,06% całej powierzchni Gminy 

Miejskiej w Dynowie. Plany te obejmują tereny pod budownictwo mieszkalne, nieuciążliwe usługi, 

rekreację, oświatę, turystykę. 

 

Tabela 1. Wykaz uchwalonych planów miejscowych w roku 2019 

L.p. numer uchwały w sprawie  opublikowana 

1. 

Uchwała Rady Miasta 

Dynów Nr VII/56/19 z dnia 

27 czerwca 2019r. 

Miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego 

w rejonie ośrodka turystycznego 

„Błękitny San” w Dynowie 

DZIENNIK URZĘDOWY 

WOJEWÓDZTWA 

PODKARPACKIEGO Rzeszów, 

dnia 26 lipca 2019 r.  

Poz. 3843 

2. 

Uchwała Nr XII/82/19 Rady 

Miasta Dynów z dnia 

27.11.2019r. 

Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego terenu Dworca 

autobusowego w Dynowie 

 

DZIENNIK URZĘDOWY 

WOJEWÓDZTWA 

PODKARPACKIEGO Rzeszów, 

dnia  13 grudnia 2019 r.  

Poz. 6434 
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Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w roku 2019 wydawano wypisy 

i wyrysy z miejscowych planów oraz ze studium uwarunkowań, jak również zaświadczenia, 

informacje, opinie o podziale nieruchomości, których spis zestawiono w poniższej tabeli.  

Tabela 2.  Zestawienie wydanych:  wypisów i wyrysów z miejscowego planu, wypisów                     

i wyrysów ze studium uwarunkowań oraz zaświadczeń, informacji, decyzje o podziale 

nieruchomości w 2019 r.  

L.p. Wyszczególnienie Rok wydania 2019 

 

ogółem 

1.  Wypisy i wyrysy z miejscowego planu  4 

2.  Wypisy i wyrysy ze studium uwarunkowań brak 

3.  Zaświadczenia 88 

4.   Informacje brak 

5.  Decyzje o podziale nieruchomości 12 

 

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.  

Na obszarach pozbawionych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gospodarowanie 

przestrzenią odbywa się na podstawie przepisów szczególnych i wydawanych wówczas decyzjach 

ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.  

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym funkcjonują dwa typy decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu: 

decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzje o warunkach zabudowy.  

Tabela 3. Zestawienie wydanych decyzji o warunkach zabudowy w roku 2019 

Zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna 

Zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna 

Usługi Inne Ogółem 

decyzje 

pozytywne 

decyzje 

odmowne 

decyzje 

pozytywne 

decyzje 

odmowne 

decyzje 

pozytywne 

decyzje 

odmowne 

decyzje 

pozytywne 

decyzje 

odmowne 

decyzje 

pozytywne 

decyzje 

odmowne 

28 0 0 0 4 0 0 0 32 0 

 

Tabela 4. Zestawienie wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w 

roku 2019 

Infrastruktura techniczna inne obiekty Ogółem 

decyzje pozytywne decyzje odmowne decyzje pozytywne decyzje odmowne decyzje pozytywne decyzje odmowne 

15 0 1 0 16 0 
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IX. GOSPODARKA MIENIEM 

 

Informacje na temat wartości mienia komunalnego zamieszczone w niniejszym opracowaniu mają 

charakter księgowy. Zestawienia sporządzone zostały w układzie tabelarycznym. Niniejsze 

opracowanie zawiera informacje o stanie ilościowym, wartościowym. Dane zostały porównane 

według stanu na dzień 31.12.2018 r. oraz na dzień 31.12.2019 r. w celu przedstawienia zmian 

zachodzących w stanie mienia komunalnego.  

 

Nieruchomości będące własnością Gminy Miejskiej Dynów 

 klasyfikacja nieruchomości \ stan na dzień 31.12.2018 r. [ha] 31.12.2019 r. [ha] 

1. nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste 2,1 0,4 

2. nieruchomości użytkowane przez działkowców 8,8 8,8 

3. nieruchomości pod parkami i cmentarzami 3,2 3,2 

4. nieruchomości pod oczyszczalnią ścieków 1,6 1,6 

5. nieruchomości pod składowiskiem odpadów komunalnych 6,9 6,9 

6. nieruchomości leśne 14,8 14,8 

7. nieruchomości pod zieleńcami, drogami gminnymi i placami 29,3 29,3 

8. nieruchomości użytkowane przez 3 OSP i PSP 1,0 1,0 

9. nieruchomości użytkowane przez szkoły podstawowe i 

gimnazjum, przedszkole 

2,0 2,0 

10. nieruchomości w zarządzie ZGK 3,5 3,5 

11. nieruchomości zabudowane, przeznaczone pod zabudowę 9,2 9,2 

12. nieruchomości wydzierżawione pod działalność gospodarczą,  

w celach rolniczych oraz do innych celów 

26,47 26,47 

13. pozostałe nieruchomości położone w terenach rolnych 34,89 34,89 

14. nieruchomości położone w terenach rekreacyjnych 0,5 0,5 

15. nieruchomości będące własnością SP w użytkowaniu 

wieczystym GMD 

0,2 0,2 

 

Nieruchomości gruntowe 

Według stanu na dzień 31.12.2019 r. roku Gmina Miejska Dynów była właścicielem gruntów 

o powierzchni 145,5 ha, co stanowi 5,93% powierzchni gminy. Natomiast w stosunku do gruntu o 

pow. 0,1953 ha Gminie Miejskiej Dynów przysługiwało prawo użytkowania wieczystego. Grunty 

stanowiące własność Gminy Miejskiej Dynów obciążone prawem użytkowania wieczystego wynoszą 

0,3588 ha. Grunty o powierzchni 4,0 ha były w zarządzie lub użytkowaniu gminnych jednostek 

organizacyjnych. Najistotniejszy udział w ogólnej powierzchni gruntów stanowiących własność 
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Gminy Miejskiej Dynów stanowią grunty rolne (50,09%), łąki i pastwiska (10,17%), tereny 

komunikacyjne (19,36%), lasy i grunty zalesione (11,47%) oraz tereny zabudowane i inne (8,91%). 

Zmiana wartości w pozycji związana jest z nabyciem w formie darowizny, zakupem, sprzedażą oraz 

przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów dokonanymi w 2019 

r. przez Gminę Miejską Dynów. Wykaz zakupionych oraz sprzedanych gruntów podany jest w dalszej 

części informacji. 

 

Budynki i lokale 

Gmina Miejska Dynów posiadała 22 budynki, stanowiące w całości lub w części jej własność 

w których posiada: 23 lokale użytkowe i30 lokali mieszkalnych. Największy udział w stanie 

ilościowym obiektów stanowią budynki użyteczności publicznej oraz lokale mieszkalne i użytkowe, 

które w głównej mierze pozostają w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dynowie.  

 

X. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

1. Gospodarka Odpadami komunalnymi 

Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Dynów zostały 

objęte od 1 lipca 2013 r. nieruchomości zamieszkałe przez mieszkańców. Pozostałe nieruchomości 

niezamieszkałe, w tym miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz budynki użyteczności 

publicznej są zobowiązane do posiadania umowy na odbiór odpadów  z firmą wpisaną do rejestru 

działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Miasta Dynów.  

Na terenie Gminy Miejskiej Dynów odpady komunalne powstają głównie  

w gospodarstwach domowych, a także na terenach nieruchomości niezamieszkałych (obiekty 

użyteczności publicznej, placówek usługowych, handlowych, zakładów produkcyjnych oraz 

prowadzących działalność gospodarczą w wyniku której powstają odpady komunalne). Ponadto, 

odpady powstają także na terenach otwartych (odpady z koszy ulicznych, zmiotki, odpady z placów 

targowych i zieleni publicznej).  

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miejskiej Dynów 

prowadzona jest zbiórka selektywna następujących frakcji odpadów: papieru, szkła, tworzywa 

sztucznego, metali, opakowań wielomateriałowych, przeterminowanych leków i chemikaliów, 

zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów 

wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon, odpadów 

biodegradowalnych w tym odpadów zielonych, pozostałych zmieszanych odpadów komunalnych.  
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 Na podstawie uchwalonego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej 

Dynów, właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości  w odpowiednią 

ilość pojemników (w tym worków) do gromadzenia odpadów komunalnych uwzględniając ilość 

wytwarzanych odpadów komunalnych oraz ilość osób z nich korzystających. Worki i pojemniki 

powinny być oznaczone nadrukiem jakie odpady należy  w nich gromadzić oraz winny posiadać 

następującą kolorystykę:  

1) żółty – przeznaczony na tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe; 

2) niebieski - przeznaczony na papier i tekturę; 

3) zielony – przeznaczony na szkło białe i kolorowe,   

4) brązowy – przeznaczony na odpady biodegradowalne i zielone,  

5) czarny – przeznaczony na pozostałe zmieszane odpady komunalne.  

  

Na terenie Gminy Miejskiej Dynów funkcjonuje Międzygminny Punkt Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Dynów. 

MPSZOK zlokalizowany jest w Dynowie przy ul. Wuśki 126, czynny w drugą i ostatnią sobotę 

każdego miesiąca od godziny 900-1400. Mieszkańcy w ramach ponoszonej opłaty mogli dostarczyć 

odpady problemowe. 

 

   Od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych realizowane było przez firmę Produkcja 

Handel Usługi „EKOMAX”  z Jasła, która została wybrana w drodze przetargu nieograniczonego. 

Odpady komunalne z terenu Gminy Miejskiej Dynów odbierane są w postaci zmieszanej  

i selektywnej.  

Gmina nie dysponuje danymi dotyczącymi ilości wytwarzanych odpadów, tylko posiada informacje 

o masie odpadów odebranych i zebranych z terenu gminy. Nadmienić należy, że mieszkańcy gminy 

część odpadów zagospodarowali we własnym zakresie, np.: - papier, tekturę i drewno, w tym 

opakowania z drewna – jako paliwo, - odpady kuchenne ulegające biodegradacji – w przydomowych 

kompostownikach i do skarmiania zwierząt, - frakcje popiołowe – do utwardzania i wyrównywania 

nawierzchni. 

 Na podstawie miesięcznych protokołów złożonych przez firmę wywożącą odpady komunalne 

z nieruchomości uzyskano informacje na temat ilości odebranych z nieruchomości zamieszkałych 

odpadów komunalnych z terenu Miasta Dynów w 2019 r. 
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 - odpady (tworzywa sztuczne, szkło, papier, odpady bio, zużyte opony, wielkogabaryty, zużyty 

sprzęt, przeterminowane leki) -  409,9 Mg; 

- odpady zmieszane – 753,56 Mg; 

Razem: 1.163,46 Mg 

Liczba osób zameldowanych w Gminie Miejskiej Dynów na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 6153. 

Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2019 r. objęto 4696 

mieszkańców (w tym 4404 osoby zdeklarowały selektywne zbieranie odpadów, 292 osoby 

zdeklarowały nieselektywne zbieranie odpadów). 

Różnica w liczbie mieszkańców zameldowanych na terenie Gminy Miejskiej Dynów 

a wykazanych w złożonych deklaracjach wynika m.in. z faktu podejmowania nauki poza 

miejscem stałego meldunku przez wielu uczniów i studentów. Analogiczna sytuacja występuje 

wśród osób czynnych zawodowo, którzy ze względu na wykonywana pracę przebywają poza 

terenem gminy, co zostało wyjaśnione w składanych przez właścicieli nieruchomości 

oświadczeniach. 

Ponadto należy zauważyć, że w deklaracji wskazuje się osoby faktycznie zamieszkujące daną 

nieruchomość. Mieszkańcy bardzo często dokonywali korekt i zmian deklaracji.   

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 roku kształtowały się 

następująco: 

od 1 stycznia 2019 do 31.07.2019 r. 

 - zbierane i odbierane w sposób selektywny: 16,00 zł od każdej osoby zamieszkującej dana 

nieruchomość; 

- jeżeli odpady  komunalne nie są zbierane są w sposób selektywny: 25,00 zł od każdej osoby 

zamieszkującej dana nieruchomość. 

od 1 sierpnia 2019 do 31.12.2019 r. 

 - zbierane i odbierane w sposób selektywny: 18,00 zł od każdej osoby zamieszkującej dana 

nieruchomość; 

- jeżeli odpady  komunalne nie są zbierane są w sposób selektywny: 30,00 zł od każdej osoby 

zamieszkującej dana nieruchomość. 

 

Zgodnie z art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat finansowane 

są koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, które obejmują wydatki 

związane m. in. z:  
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- odbiorem, transportem, zbieraniem i unieszkodliwieniem odpadów komunalnych,  

- tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbieranie odpadów komunalnych,  

- obsługą administracyjną systemu,  

- edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.      

 

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 r. (stan na 31.12.2019 r.) 

wyniosły: 987 004,41 zł, natomiast zaległości 27.655,56 zł. 

 Koszty obsługi systemu w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wyniosły: 1.097.794,81 

zł w tym:  

1) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców – 1.062.979,20 zł,   

2) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 17.785,85 zł,   

3) obsługa administracyjna (m.in. koszty materiałów, wynagrodzenia dla pracowników, usługi 

informatyczne) – 17.029,76 zł.   

W 2019 roku do sytemu gospodarki odpadami komunalnymi, Gmina Miejska Dynów dołożyła  

z budżetu miasta kwotę w wysokości 107 450,12 zł. 

2. Azbest 

W dniu 04.09.2019 r. w Rzeszowie Gmina Miejska Dynów podpisała umowę o dofinansowanie 

zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto 

Dynów” realizowanego w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania 

usuwania wyrobów zawierających   azbest”, z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. 

Zadanie  pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto 

Dynów” zrealizowane przez Gminę Miejską Dynów obejmowało prace związane  

z odbiorem, transportem oraz utylizacją wyrobów zawierających azbest z posesji, które zostały 

zgłoszone w ramach prowadzonych przez Urząd Miejski konsultacji  

z mieszkańcami. Oszacowano, że w ramach zadania usuniętych zostanie z miejsc ich czasowego 

składowania 37,02 Mg (ton) wyrobów zawierających azbest. 

Wykonawcą niniejszego zadania została Firma Środowisko i Innowacje Sp. z o.o. Koszt całkowity 

zadania wyniósł 13 593,74 zł, w tym dotacja ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie – 4 655,00 

zł i NFOŚiGW – 6 650,00 zł. Wkład własny Gminy Miejskiej Dynów to kwota 2 288,74 zł. 
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3.Kanalizacja miejska – stan na 31 grudnia 2019 rok 

Liczba budynków 

podłączonych do 

kanalizacji 

Liczba odbiorców usług 

kanalizacyjnych 

 

Długość sieci kanalizacyjnej 

906 5160 33,90 km 

 

Ilość ścieków oczyszczonych na oczyszczalni  za rok 2019 wynosi w sumie 189 000 m3. 

4.Miejska sieć wodociągowa– stan na 31 grudnia 2019 rok 

Liczba budynków 

podłączonych do  sieci 

wodociągowej 

Liczba odbiorców usług 

wodociągowych 

 

Długość sieci  wodociągowej 

351 2 888 29,00 km 

 

 

Ilość wody uzdatnionej dostarczona mieszkańcom w roku 2019 wynosi  74 000 m3 

 

XI.POLITYKA SPOŁECZNA 

1.POMOC SPOŁECZNA 

W 2019 r. beneficjentami pomocy społecznej było ogółem 242 osoby, w tym 117 osób w wieku 0-

17,  94 osoby w wieku produkcyjnym i 31 w wieku poprodukcyjnym. Dochód 169 osób był poniżej  

kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej. Dochód 73 osób był wyższy 

od kryterium dochodowego. 

W 2019 r. zasiłki rodzinne wraz z dodatkami otrzymało 248 rodzin na 469 dzieci, świadczenia 

wychowawcze otrzymało 606 rodzin na 960 dzieci, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

otrzymało 26 rodzin na 42 dzieci  

 

Kwota wydatkowana w zł w 2019 r. w skali gminy na: Liczba osób Liczba świadczeń 

Zasiłki celowe 42 862 59 114 

Zasiłki stałe 104 833 17 170 

Zasiłki okresowe 65 214 42 159 

Świadczenia pieniężna na zakup żywności 48 720 57 166 

Dożywianie dzieci w szkołach 60 936 123 14 985 

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne 58 391 29 - 

Dodatki energetyczne 2 939 16 - 

Świadczenia wychowawcze 5 105 436 960 10 399 

Świadczenia rodzinne wraz z składkami na 
ubezpieczenie społeczne 

1 671 332 469 4674 

Zasiłki dla opiekuna wraz z składkami na 
ubezpieczenie społeczne 

28 462 3 36 

Świadczenia rodzicielskie 175 816 27 179 

Zasiłki pielęgnacyjne 268 675 133 1429 
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Świadczenie z funduszu alimentacyjnego 190 300 42 444 

Świadczenie z programu "Dobry Start" 224 700 749 749 

Zasiłki z programu "Za życiem" 4 000 1 1 

Dofinansowanie pobytu osób w DPS 210 427 10 99 
 

Powody udzielania pomocy społecznej w Gminie Miejskiej Dynów 

Powody udzielenia pomocy społecznej 
(w jednej rodzinie może wystąpić kilka powodów przyznania 

pomocy) 
Liczba 

Udział 
procentowy 

Długotrwała lub ciężka choroba 66 19,76% 

Ubóstwo 64 19,16% 

Bezrobocie 60 17,96% 

Niepełnosprawność 60 17,96% 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 32 9,58% 

Potrzeba ochrony macierzyństwa - w tym: wielodzietność 23 6,89% 

Alkoholizm 19 5,69% 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i 
prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółem 

2 0,60% 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i 
prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółem - w 
tym: rodziny niepełne 

2 0,60% 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i 
prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółem - w 
tym: rodziny wielodzietne 

2 0,60% 

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z 
zakładu karnego 

2 0,60% 

Bezdomność 1 0,30% 

Narkomania 1 0,30% 

 

W 2019 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydał 267 Kart Dużej Rodziny i 18 kart Dynowskiej 

Karty Dużej Rodziny. 

31 osób korzystało z pomocy w formie usług opiekuńczych oraz pomocy sąsiedzkiej - kwota 305 

971 zł. 

5 osób korzystało ze wsparcia asystenta rodziny - kwota 11 950 zł. 

 W 2019 roku MOPS Dynów realizował następujące programy: 

 Program "Posiłek w szkole i w domu" 

 Program "Asystent rodziny" 

 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa FEAD 

 Rządowy Program "Opieka 75+" 

 Program "Rodzina 500+" 

 Program "Dobry Start" 

 Program "Za życiem" 

 Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ofiar przemocy w rodzinie 

 Gminny program wsparcia rodzin na lata 2017-2019 
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  2.PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ 

Ważnym zadaniem gminy jest prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, w tym kampanii 

edukacyjnych, dotyczących ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu dla konsumentów 

i ich otoczenia, upowszechnianie wiedzy na temat szkód wynikających z picia alkoholu przez kobiety 

w ciąży, poszerzanie i udoskonalanie oferty, upowszechnianie i wdrażanie programów 

profilaktycznych rekomendowanych w  ramach systemu rekomendacji programów profilaktycznych 

i promocji zdrowia psychicznego adresowanych do dzieci, młodzieży, rodziców i wychowawców czy 

podejmowanie działań interwencyjnych i  edukacyjnych adresowanych do osób stosujących przemoc 

w rodzinie. 

Na mocy Uchwały nr IV/25/19 Rady Miasta Dynów z dnia 21.01.2019 r. w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Miejskiej 

Dynów na rok 2019, odbyło się szereg wydarzeń edukacyjnych dla młodzieży i akcji profilaktycznych. 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wsparła 10 osób, które potrzebowały 

pomocy (uzależnienie, współuzależnieni, sprawcy przemocy, ofiary przemocy w rodzinie). W różnego 

rodzaju wydarzeniach profilaktycznych, koncertach, warsztatach profilaktycznych, warsztatach 

edukacyjnych i innych wzięło udział 5344 uczestników, w tym: 

Lp. 
Przedsięwzięcie Liczba uczestników 

1. Spektakle wraz z prelekcjami w szkołach  z zakresu 

przeciwdziałania alkoholizmowi 

300 

2.  Imprezy kulturalne dla dzieci   i młodzieży oraz 

społeczeństwa lokalnego promujących zdrowy i trzeźwy styl 

życia  

4500 

3. Świetlica profilaktyczno-wychowawcza 482 

4. Kolonia dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 6 

5. Usługi świadczone przez psychologa i teraputę                          56 

RAZEM: 5344 

Liczba zgłoszonych do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przypadków 

nadużywania alkoholu (na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi) - 5 

Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 6 

Liczba odebranych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  - 0   

Ogólna liczba podmiotów, które posiadają  zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych  – 82 
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Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2019 

przedstawia się następująco: 

Lp. Zadanie Kwota  

[zł] 

1.  Funkcjonowanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

39 138,98 

2.  Funkcjonowanie punktów konsultacyjno-informacyjnych dla osób z 

problemem alkoholowym i ich rodzin 

16 275,37 

3.  Działalność świetlicy profilaktyczno-wychowawczej 4 464,71 

4.  Kolonie dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 5 280,00 

5.  Opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień 3 200,00 

6.  Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

organizacjom pozarządowym. W 2019 r. w ramach otwartego konkursu 

ofert pn. „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz 

imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu” dotacje zostały przyznane 

następującym organizacjom pozarządowym: 

1. Stowarzyszenie „Aktywny Dynów” – 8 000,00 zł; 

2. Towarzystwo Sportowe „Dynovia” – 6 000,00 zł; 

3. UKS Pogórze przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Dynowie – 

5 000,00 zł; 

4. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu  

   Wędkarski Klub Sportowy „Sów-Pol” Dynów – 3 000,00 zł; 

5. UKS „Bartkowiak” – 2 500,00 zł; 

6. OSP Bartkówka w Dynowie – 5 500,00 zł. 

30 000,00 

7.  Spektakle w szkołach z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 700,00 

8.  Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci   i młodzieży oraz społeczeństwa 

lokalnego promujących zdrowy       i trzeźwy styl życia 

20 910,00 

9.  Wsparcie działalności Ruchu Trzeźwościowego 802,10 

RAZEM: 120 771,16 

 

3. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W DYNOWIE   

Środowiskowy Dom Samopomocy w Dynowie  został utworzony na podstawie Uchwały Rady Miasta 

Nr XVIII/135/2000 z dnia 16 czerwca 2000r.  

Dom działa na podstawie statutu wprowadzonego Uchwałą Rady Miasta Dynów Nr XI/71/11 z dnia 

27 września 2011r. Organizację i sposób funkcjonowania Domu określa Regulamin Organizacyjny 

ŚDS w Dynowie  z dnia 08.01.2018r z późn.zm.  

W 2019 r dotacja przekazana z budżetu wojewody podkarpackiego na utrzymanie Domu  wynosiła 

886 050,00zł  w tym 150 000,00zł to środki  z przeznaczeniem na remont części pokrycia dachowego.  

ŚDS jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W tym; dla osób 

przewlekle psychicznie chorych, dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, oraz osób 

wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.  W 2019 r zajęcia w Domu 

odbywały się 5 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. 
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Dom regulaminowo przeznaczony jest dla 35 osób. W 2019r do ŚDS uczęszczało łącznie 39 osób, w 

tym z terenu miasta Dynów 22 osoby oraz 17 z terenu gminy Dynów.  

Dom zapewnia środek transportu uczestnikom, którzy nie są zdolni do samodzielnego dotarcia do 

placówki. Podczas przejazdu uczestnicy objęci są opieką pracownika Domu.   

Celem zasadniczym działalności Domu  jest szeroko pojęta rehabilitacja społeczna. Usługi 

dla uczestników prowadzone są zgodnie z indywidualnym planem przygotowanym przez zespół 

wspierająco – aktywizujący dla każdego uczestnika. 

 

Jednym z elementów terapii jest „aktywne wychodzenie uczestników na zewnątrz” poprzez wystawy, 

wyjścia, wyjazdy  na różnorodne imprezy.  

W 2019r uczestnicy ŚDS wzięli udział m.in. w następujących imprezach i spotkaniach 

integracyjnych: 

 

 

1. 13.03.2019r.- spotkanie z podróżnikiem i pisarzem Robertem Czerniakiem w Bibliotece 

Miejskiej w Dynowie. 

2. 10.05.2019r.-Wyjazd do teatru Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na spektakl Miłość i 

Gniew”  

3. 16.05.2019r.- udział w IV Wojewódzkie Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych  w Sanoku. 

Olimpiada zorganizowana została przez miasto Sanok i Caritas Diecezji Przemyskiej. 

4. 4.06.2019r.- udział gali V konkursu filmowego środowiskowych domów samopomocy 

województwa podkarpackiego w Dzikowcu oraz zdobycie pierwszego miejsca za nakręcony 

przez nas film  „Walka o ogień” na kanwie powieści J.H.Rosny. 

5. 14.06.2019r.- udział w XXI Spartakiadzie środowiskowych domów samopomocy 

województwa podkarpackiego w Dębicy.  

6. 25.06.2019r.- Wyjazd do Muzeum Budownictwa Ludowego oraz Muzeum Historycznego                        

w Sanoku. 

7. 16.07.2019r. -Wyjazd do Trzcinicy – Troi Karpackiej, Stepiny- Cieszyny. 

8. 29.08.2019r.- Udział w IV Turnieju Tenisa Stołowego w Bachórcu. 

9. 04.09.2019r. -Udział w V Rajdzie Rowerowym na trasie Szówsko – Radawa. 

10. 05.09.2019r. -Udział w XXI Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych  organizowanej przez 

Caritas Diecezji Rzeszowskiej. 

11. 08.08.2019r. -Wyjazd na „Pożegnanie Lata” oraz udział w Turnieju Piłki Nożnej  w 

Brzozowie. 

12. 11.09.2019r. -Udział w XV Przeglądzie Twórczości Artystycznej Środowiskowych Domów 

Samopomocy Województwa Podkarpackiego  w Tarnobrzegu. 

13. 19.09.2019r. -Udział w warsztatach kulinarnych w Birczy. 

14. 01.10.2019r.-Udział w warsztatach pszczelarskich w Fundacji Figaro w Harcie. 

15. 23.10.2019r. -Organizacja II Środowiskowego Przeglądu Kabaretowego w Naszym Domu.  

16. 28.10.2019r. -Udział w Gali Laureatów etapu wojewódzkiego XVII edycji „Ogólnopolskiego 

Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych” gdzie SDŚ zdobył  II miejsce  

w kategorii grafika i rysunek za pracę „Bliżej gwiazd”. 

17. 08.11.2019r.- Wyjazd do Muzeum Polaków ratujących Żydów im rodziny Ulmów                                   

w Markowej, oraz do Muzeum- Zamek w Łańcucie.  
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XII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

 1.Na terenie Miasta Dynowa znajduje się Komisariat Policji z 11 osobową obsadą, w tym 2 

dzielnicowych na Miasto Dynów.  

 Według danych z Komisariatu Policji w Dynowie przestępczość na terenie Gminy Miejskiej Dynów 

w 2019 roku w porównaniu do 2018 r ilustruje poniższa tabela: 

   

Lp. Kategoria przestepstwa Rok 2018 Rok 2019 Wzrost  (+)     Spadek  (-

) 

1.  Uszkodzenie mienia  6 5 -1 

2.  Bójka, pobicie  0  0 

3.  Uszkodzenie ciała  2 1 -1 

4.  Kradzież cudzej rzeczy  7 4 -3 

5.  Kradzież z włamaniem  2 3 +1 

6.  Ustawa o narkomanii  3 2 -1 

7.  Przestępstwa drogowe  12 13 +1 

8.  Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości  8 15 +7 

9.  Oszustwa  2 4 +2 

10.  Znęcanie się  1 0 -1 

11.  Alimenty  4 3 -1 

12.  Uporczywe nękanie  2 1 -1 

13.  Groźby karalne  - 1 +1 

14.  Pożar  2 2 0 

15.  Próby samobójcze 

 nagłe zgony   

2 

4 

2 

3 

0 

- 1 

   16. Znęcanie się nad zwierzętami 1 1 0 

 

2.Bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabezpiecza Posterunek Państwowej Straży Pożarnej                                           

z 3 osobową obsadą, oraz 3 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej: OSP Dynów ul. Szkolna, OSP 

Przedmieście, OSP Bartkówka. 

 OSP ul. Szkolna funkcjonuje w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. 

 

1) Podstawowe wyposażenie jednostek OSP to:  

 - OSP Dynów ul. Szkolna - wozy ratowniczo-gaśnicze: Mercedes GBA Atego z 2010 r.,  

motopompy: PO5 2 szt., urządzenie ratownicze LUKAS, agregaty prądotwórcze – 2 szt., wentylator 

oddymiający 1 szt., sprzęt do ratownictwa drogowego, piły do drewna, betonu, wyposażenie 

strażaków 

- OSP Dynów – Przedmieście: wozy ratowniczo-gaśnicze: Mercedes GBA Atego z 2010 r. Żuk GLM 

z 1983 r.,  motopompy: 1.PO5 , 2 pompy szlamowe: WT 40 i WT 30, 1 pompa pływająca 

NIAGARA  oraz urządzenie ratownicze LUKAS 
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- OSP Bartkówka - wozy ratowniczo-gaśnicze: Star 244 z 1979 r., Żuk GLM z 1989 r., motopompy: 

PO5 – 1 szt., pompa pływająca NIAGARA,  pompa szlamowa 1 szt. 

 

2) Liczba członków( druhów) w poszczególnych jednostkach OSP 

Jednostka OSP 

Dynów Przedmieście 

Członkowie 

Zwyczajni, w tym: 

Honorowi- 2 Wspierający- 0 
Mężczyźni- 28 Kobiety- 6 

Drużyna młodzieżowa  

Chłopcy - 4 

Dziewczęta 9 

Jednostka OSP Dynów 

Zwyczajni  

w tym: 

Mężczyźni - 27 

Kobiety 5 

Honorowi – 1 Wspierający  - 10 

Jednostka OSP Bartkówka 

Zwyczajni  

w tym: 

Mężczyźni - 65 

Kobiety 11 

0 0 

 

3) Szczegółowy wykaz wyjazdów jednostek OSP do poszczególnych zdarzeń w roku 2019 w 

porównaniu do roku 2018 

 

 
 

4) W 2019 r. na utrzymanie i doposażenie jednostek OSP w Dynowie wydatkowano łącznie  133 124,42 zł.  

 

 

 

 

 

 Lp. Ilość zdarzeń 
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1. OSP 

Dynów 

Przedmieśc

ie 

0 2 0 0 54 56 10 9 0 0 190 209 

2. OSP 

Dynów 
2 10 0 1 5 18 21 14 2 1 18 56 

3. OSP 

Bartkówka 
0 2 0 0 148 150 9 0 0 0 40 49 

RAZEM 2 12 0 1 207 224 40 23 2 1 248 314 



40 
 

XIII. PODSUMOWANIE 

 

W 2019 r. Burmistrz Miasta Dynów realizował zadania ustawowe przypisane przepisami 

prawa samorządowi gminnemu poprzez pracowników Urzędu Miejskiego oraz jednostki i zakład 

budżetowe Gminy. Realizował zadania i cele określone w Strategii Rozwoju Miasta Dynów oraz 

uchwały podejmowane w trakcie roku przez Radę Miasta. 

Realizacja tych celów służyła poprawie jakości życia mieszkańców Dynowa, a były to w 

szczególności: rozbudowa, modernizacja infrastruktury komunalnej (wodociągi, kanalizacja), 

zapewnienie opieki i wychowania przedszkolnego dla wszystkich dzieci w wieku do lat 6, opieka dla 

dzieci do lat 3-ch (rozbudowa Żłobka), pomoc potrzebującym (poprzez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej). Prowadził działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego poprzez 

współpracę z Komisariatem Policji, Posterunkiem Powiatowej Straży Pożarnej, jednostkami 

Ochotniczych Straży Pożarnych. Dokonywano wydatków związanych z bezpieczeństwem - zakup 

sprzętu i wyposażenia dla strażaków. 

Dotowano działalność kulturalną i sportową prowadzoną przez Miejski Ośrodek Kultury, 

Miejską Bibliotekę Publiczną oraz działalność stowarzyszeń działających na terenie Dynowa.  

W realizacji zadań istotną rolę miała też współpraca z władzami Województwa, Powiatu oraz 

różnymi instytucjami z terenu Dynowa. 

Przedstawiając raport o stanie Gminy za 2019 r. jestem przekonany, że wszystkie działania 

służyły i będą służyły w dłuższej perspektywie dobru mieszkańców, a środki finansowe powierzone 

mi jako Organowi Wykonawczemu Gminy zostały wydatkowane celowo i efektywnie. 

 


