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Szanowni Państwo, 

 

przedstawiam Raport o Stanie Gminy Miejskiej Dynów za rok 2020, opracowany 

zgodnie z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją Ustawy o samorządzie gminnym. 

 

Przygotowanie raportu to obowiązek i wymóg prawny, który stwarza samorządom 

możliwość zaprezentowania zbiorczej informacji na temat wyznaczonych celów, 

realizowanych działań oraz osiągniętych wyników. 

 

Dokument zawiera roczne sprawozdanie z realizacji inwestycji, programów, 

polityk, strategii, uchwał przyjętych przez Radę Miasta oraz informacje  

o stanie nieruchomości, gospodarki przestrzennej, edukacji, pomocy społecznej, 

bezpieczeństwie, a także innych działań podejmowanych na rzecz naszego miasta. 

 

Treści zamieszczone w tym dokumencie obrazują również to, jak dużą dynamiką 

cechuje się dziś życie samorządowe i jak wiele zróżnicowanych czynników je 

kształtuje. 

  Zmieniamy na lepsze życie naszej lokalnej społeczności, przy współudziale funduszy 

zewnętrznych. 

Chociaż działamy lokalnie, myśleć musimy globalnie, nie pozostając obojętnym na 

wszelkie procesy społeczno-gospodarcze zachodzące w kraju. 

 

Raport o stanie  Gminy Miejskiej Dynów ma za zadanie poszerzyć Państwa wiedzę 

na temat działań prowadzonych przez samorząd w 2020 roku, a także zachęcić do 

dyskusji, do zgłaszania propozycji i pomysłów mających na celu dalszy rozwój 

naszego miasta. 
 

 

                               

Z wyrazami szacunku 

Zygmunt Frańczak 

Burmistrz Miasta Dynów 
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I. INFORMACJE O DYNOWIE 

 

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 2 233 ha ( 91 %). 

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

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

w tym 17,738 ha zajmują tereny leśne. 

 

 
    Położenie Gminy Miejskiej Dynów. 

 

II. DEMOGRAFIA 

 

Na dzień 31 grudnia 2020 r ogólna liczba mieszkańców wynosiła: 6099 w tym 3086 kobiet  

i 3013 mężczyzn.  

W okresie od stycznia do grudnia 2020 roku liczba mieszkańców Dynowa  zmniejszyła się o 54 osoby. 

 

Struktura wieku wg grupowania ekonomicznego:  

Przedział 

wieku 
                                na dzień 31.12.2020 

Płeć mężczyźni kobiety razem 

0-17 592 533 1125 

18-59 2034 1781 3815 

60 i wyżej 387 772 1159 

 

Przewagę liczebną w Dynowie stanowią osoby w wieku produkcyjnym 62,55 % ogółu mieszkańców.  

Tendencja spadkowa liczby mieszkańców utrzymuje się od kilku lat i spowodowana jest 

 różnicą pomiędzy ilością zgonów a urodzeń, a także migracją mieszkańców. 

 

W  Dynowie w 2020 roku: 
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❖ urodziło się 46 dzieci, w tym 23 dziewczynki i 23 chłopców, 

❖ imiona, jakie najczęściej nadawano chłopcom to: Michał Szymon, Gabriel, Tymon, zaś 

dziewczynkom to: Milena, Maja, Zuzanna, Lena. 

❖ zmarło 77 osób, w tym 34 kobiety i 43 mężczyzn. 

Wobec powyższego przyrost naturalny w 2020 roku wyniósł minus 31 osób, przewaga liczby zgonów 

w stosunku do liczby urodzeń wyniosła 23,87 %. 

W 2020 roku w Dynowie „miłość, wierność i uczciwość małżeńską” ślubowało sobie 41 par. 

 15 ślubów cywilnych  zostało zawartych w USC Dynów, 

 26 ślubów konkordatowych  zostało zawartych w  obydwu kościołach m. Dynów. 

 

III. FINANSE  GMINY   

  

Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz 

przychodów i rozchodów tej jednostki. Budżet Miasta Dynów na 2020 rok został przyjęty Uchwałą Nr 

XIV/91/19 Rady Miasta Dynów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 

Miejskiej Dynów na 2020 rok. 

Po zmianach dokonanych w roku 2020 ostateczny budżet Miasta Dynów wyniósł:  

 

 Plan Wykonanie % wykonania  

Dochody 38 648 778,40 37 230 191,93 96,33  

z tego:    % do dochodów 

ogółem 

dochody bieżące 31 514 110,40 31 621 022,25 100,34 84,93 

dochody majątkowe 7 134 668,00 5 609 169,68 78,62 15,07 

Wydatki 39 707 966,40 35 347 848,75 89,02  

z tego:    % do wydatków 

ogółem 

wydatki bieżące 29 759 241,40 28 144 071,03 94,57 79,62 

wydatki majątkowe 9 948 725,00 7 203 777,72 72,41 20,38 

Nadwyżka/Deficyt - 1 059 188,00 1 882 343,18   

Przychody 2 596 200,00 2 769 297,55 106,67  

Rozchody 1 537 012,00 1 537 012,00 100,00  

   

     Zadłużenie Miasta Dynów na dzień 31 grudnia 2020 roku  

 

Wyszczególnienie Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 r. 

Zobowiązania wg tytułów dłużnych 6 733 891,90 

1. Kredyty 2 935 779,00 

Bank Ochrony Środowiska  2 201 946,00 

Bank Spółdzielczy w Dynowie 733 833,00 

2. Pożyczki  3 798 112,90 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 643 870,00 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej 

3 154 242,90 

 

Dane o wysokości długu i kształtowaniu się wskaźnika długu i spłat 

Kwota długu: 6 733 891,90 zł. 

Relacja łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów: 

(166 366,19 + 1 537 012,00) /37 230 191,93 *100= 4,58% 
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Zadłużenie/dochody ogółem  

(6 733 891,90 /37 230 191,93)*100= 18,09%  

 

Podstawowe inwestycje realizowane w 2020 roku i zadania bieżące realizowane przy 

udziale środków zewnętrznych 

 

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego 

Data 

rozpoczęcia 

realizacji 

zadania 

Kwota 

zewnętrznego 

finansowania w 

roku 2020 

w zł 

Wkład 

własny 

w roku 2020 

w zł 

 Łączne 

nakłady 

finansowe 

w roku 2020 

w zł 

1 Poprawa infrastruktury 

ściekowej w Gminie Miejskiej 

Dynów 

– budowa kanalizacji 

sanitarnej – etap III wraz z 

budową, przebudową                          

i rozbudową miejskiej 

oczyszczalni ścieków                 

w Dynowie. 

19.08.2017 r. 2 970 439,27 1 854 399,86 4 824 839,13 

2. Budowa   i przebudowa 

miejskiej rozdzielczej sieci 

wodociągowej – etap II                         

i modernizacja miejskiej stacji 

uzdatniania wody w Dynowie 

28.07.2020 r. 101 009,79 45 157,32 146 167,11 

3 Budowa kanalizacji sanitarnej 

pod dnem rzeki San wraz z 

budową kanalizacji sanitarnej 

w części ul. Bartkówka w 

Dynowie i podłączeniem 

budynków użyteczności 

publicznej 

19.08.2020 r. 250 000,00 431 400,00 681 400,00 

4. Zakup samochodu strażackiego 

wraz z wyposażeniem na stałe 

dla OSP Dynów, ul. Szkolna 
09.09.2020 r. 169 354,08  50 496,12  219 850, 20 

 

 

IV. PROGRAMY I PLANY STRATEGICZNE OBOWIĄZUJĄCE MIASTO DYNÓW ORAZ 

INFORMACJA O REALIZACJI OBOWIĄZKÓW I ZAMIERZEŃ Z NICH WYNIKAJĄCYCH. 

 

Strategia  Rozwoju Gminy Miejskiej Dynów do roku 2026 

  

Lp. Kierunek działania Opis Zakres działania w roku 2020 

1. Cele założone w 

Strategii:  

Cel strategiczny nr 2: 

Poprawa stanu rozwoju 

zasobów technicznych 

miasta,  

Cel operacyjny 2.6: 

Poprawa stanu 

zabezpieczenia 

przeciwpożarowego.  

Konsekwencją realizacji 

zapisów ujętych w Strategii 

była  

realizacja projektu pn. 

„Zakup wozu strażackiego 

wraz z wyposażeniem 

montowanym na stałe dla 

Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Dynowie (ul. 

Szkolna)”. Na realizację 

Zakupiono lekki samochód  

ratowniczo-gaśniczy 4x4 Opel 

Movano z wyposażeniem 

standardowym do prowadzenia 

akcji ratowniczo-gaśniczych  

i usuwania skutków katastrof lub 

poważnych awarii. 

Zakupiony sprzęt Gmina 

przekazała Ochotniczej Straży 
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Aby zrealizować założone 

w Strategii cele Gmina 

Miejska Dynów złożyła 

w 2019 r. w odpowiedzi  

na ogłoszony nabór 

wniosek o 

dofinansowanie projektu 

pn. „Zakup wozu 

strażackiego wraz  

z wyposażeniem 

montowanym na stałe dla 

Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Dynowie (ul. 

Szkolna)”. Projekt został 

oceniony pozytywnie i 

wybrany przez Zarząd 

Województwa 

Podkarpackiego do 

dofinansowania, czego 

konsekwencją było 

podpisanie umowy o 

dofinansowanie projektu.  

 

projektu Gmina Miejska 

Dynów pozyskała  

dofinansowanie ze środków 

UE w ramach RPO WP 

2014-2020.  

Przedmiotem projektu był 

zakup lekkiego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego z 

wyposażeniem 

standardowym do 

prowadzenia akcji 

ratowniczo-gaśniczych i 

usuwania skutków katastrof 

lub poważnych awarii. 

Koszt całkowity projektu: 

232 199,40 zł, 

Dofinansowanie UE: 

169 395,76 zł 

Pożarnej w Dynowie  przy ul. 

Szkolnej. 

Projekt zakończony. 

 

2. 

Cele założone w 

Strategii:  

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. 

Cel operacyjny 4.3 - 

Podwyższenie stopnia 

wykorzystania 

odnawialnych źródeł 

energii. 

 

Aby zrealizować założone 

w Strategii cele Gmina 

Miejska Dynów 

przystąpiła do projektu 

partnerskiego pn. 

„Rozwój Odnawialnych 

Źródeł Energii na terenie 

Gminy Dubiecko, Gminy 

Krzywcza, Gminy 

Miejskiej Dynów i Gminy 

Bircza”.   

Konsekwencją realizacji 

zapisów ujętych w Strategii 

jest realizacja projektu pn. 

„Rozwój Odnawialnych 

Źródeł Energii na terenie 

Gminy Dubiecko, Gminy 

Krzywcza, Gminy 

Miejskiej Dynów  

i Gminy Bircza” 
Realizacja projektu 

dofinansowana jest ze 

środków UE w ramach RPO 

WP 2014-2020 w ramach 

projektu partnerskiego z 

Gminą Dubiecko – Liderem 

projektu, Gminą Krzywcza i 

Gminą Bircza – Partnerami 

projektu. 

Jest to projekt parasolowy 

tzn., że w imieniu 

mieszkańców wniosek o 

dofinansowanie złożyła 

gmina. W Dynowie 

deklaracje uczestnictwa w 

projekcie złożyło 155 

gospodarstw domowych.  

W ramach złożonych przez 

mieszkańców deklaracji 

zamontowanych zostanie 209 

instalacji OZE: 111 szt. 

Projekt w trakcie realizacji.  
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Projekt został oceniony 

pozytywnie i wybrany 

przez Zarząd 

Województwa 

Podkarpackiego do 

dofinansowania, czego 

konsekwencją było 

podpisanie umowy o 

dofinansowanie projektu.  

 

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 kWt o 

podgrzewaczu 200 l, 7 szt. 

pomp ciepła o mocy 2,3 kWt 

o podgrzewaczu 300 l, 3 szt. 

kotłów na biomasę o mocy 

24 kW.  

Koszty przypadające na 

Gminę Miejską Dynów ujęte 

we wniosku o 

dofinansowanie wynoszą 3 

157 464,01 zł, 

dofinansowanie UE – 2 455 

213,73 zł. 

 

3. Cele założone w 

Strategii:  

Cel strategiczny nr 1: 

Wyższy poziom 

zaspokojenia potrzeb 

mieszkańców gminy. Cel 

operacyjny 1.3: Poprawa 

warunków 

zamieszkiwania i 

zwiększenie dostępności 

mieszkań czynszowych 

Cel strategiczny nr 2: 

Poprawa stanu rozwoju 

zasobów technicznych 

miasta,  

Cel operacyjny 2.3: 

Poprawa stanu rozwoju 

infrastruktury wodno-

kanalizacyjnej. 

 

Aby zrealizować założone 

w Strategii cele Gmina 

Miejska Dynów złożyła  

w odpowiedzi  na 

ogłoszony nabór wniosek 

o dofinansowanie 

projektu pn. „Budowa  

i przebudowa miejskiej 

rozdzielczej sieci 

wodociągowej – etap II  

i modernizacja miejskiej 

stacji uzdatniania wody w 

Konsekwencją realizacji 

zapisów ujętych w Strategii 

jest realizacja projektu pn. 

„Budowa i przebudowa 

miejskiej rozdzielczej sieci 

wodociągowej – etap II i 

modernizacja miejskiej 

stacji uzdatniania wody w 

Dynowie” 

Na realizację projektu Gmina 

Miejska Dynów pozyskała  

dofinansowanie ze środków 

UE w ramach RPO WP 

2014-2020. 

Zakres projektu obejmuje 

budowę i przebudowę 

miejskiej rozdzielczej sieci 

wodociągowej – etap II i 

modernizację miejskiej stacji 

uzdatniania wody w 

Dynowie.  

Koszt całkowity projektu po 

przetargu:  

1 107 196,80 zł,  

Dofinansowanie UE: 

753 078,21 zł 

 

W 2020 r. Zarząd Województwa 

Podkarpackiego wybrał  wniosek 

do dofinansowania, czego 

konsekwencją było podpisanie w 

dniu 28 lutego 2020 r.  umowy o 

dofinansowanie z Województwem 

Podkarpackiem. 

Projekt w trakcie realizacji. 
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Dynowie”. Projekt został 

oceniony pozytywnie  

i wybrany przez Zarząd 

Województwa 

Podkarpackiego do 

dofinansowania, czego 

konsekwencją było 

podpisanie umowy  

o dofinansowanie 

projektu.  

 

4. 

 

 

Cele założone w 

Strategii:  

Cel strategiczny nr 2: 

Rozwój infrastruktury 

wpływającej na poziom 

jakości życia 

mieszkańców. 

Cel operacyjny nr 2: 

Rozwój infrastruktury 

kulturalno – rekreacyjnej 

oraz sportowej  

Cel strategiczny nr 2: 

Poprawa stanu rozwoju 

zasobów technicznych 

miasta 

 

Aby zrealizować założone 

w Strategii cele Gmina 

Miejska Dynów złożyła  

w odpowiedzi  na 

ogłoszony nabór wniosek 

o dofinansowanie 

projektu pn. „Rozwijanie 

infrastruktury społecznej 

przeznaczonej na 

działalność kulturalną 

poprzez przebudowę 

budynku OSP w Dynowie 

polegającą na 

przebudowie dachu”. 

 

Projekt został oceniony 

pozytywnie i wybrany 

przez Zarząd 

Województwa 

Podkarpackiego do 

dofinansowania, czego 

konsekwencją było 

podpisanie umowy o 

dofinansowanie projektu.  

 

Konsekwencją realizacji 

zapisów ujętych w Strategii 

jest realizacja projektu pn. 

„Rozwijanie infrastruktury 

społecznej przeznaczonej 

na działalność kulturalną 

poprzez przebudowę 

budynku OSP w Dynowie 

polegającą na przebudowie 

dachu”. 

Na realizację projektu Gmina 

Miejska Dynów pozyskała  

dofinansowanie ze środków 

UE w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020. 

Przedmiotem projektu jest 

przebudowa dachu budynku 

OSP zlokalizowanego przy 

ul. Szkolnej 7 w Dynowie. 

Koszt całkowity projektu po 

przetargu:  

454 507,51 zł,  

Dofinansowanie UE: 

95 635,00 zł 

 

Umowa o dofinansowanie 

projektu z Zarządem 

Województwa Podkarpackiego 

podpisana została 5 sierpnia 2020 

r. 

Projekt w trakcie realizacji. 
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5. Cele założone w 

Strategii:  

Cel strategiczny nr 1: 

Wyższy poziom 

zaspokojenia potrzeb 

mieszkańców gminy, Cel 

operacyjny 1.3: Poprawa 

warunków 

zamieszkiwania i 

zwiększenie dostępności 

mieszkań czynszowych  

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. 

 

Aby zrealizować założone 

w Strategii cele Gmina 

Miejska Dynów złożyła  

w odpowiedzi  na 

ogłoszony nabór wniosek 

o dofinansowanie 

projektu pn. „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”. 

Projekt został oceniony 

pozytywnie i wybrany 

przez Zarząd 

Województwa 

Podkarpackiego do 

dofinansowania, czego 

konsekwencją było 

podpisanie umowy  

o dofinansowanie 

projektu.  

 

Konsekwencją realizacji 

zapisów ujętych w Strategii 

jest realizacja projektu pn. 

„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”. 

Na realizację projektu Gmina 

Miejska Dynów pozyskała  

dofinansowanie ze środków 

UE w ramach RPO WP 

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 projektu: 

15 019 564,21 zł, 

Dofinansowanie UE: 

9 112 605,44 zł 

Ostateczna wartość będzie 

znana po rozstrzygnięciu 

przetargu. 

 

 

Wniosek o dofinansowanie 

projektu Gmina Miejska Dynów 

złożyła w 2017 r., w 2018 r. 

projekt został oceniony 

pozytywnie, ale ze względu na 

niewystarczającą ilość środków 

finansowych został umieszczony 

na liście rezerwowej do 

dofinansowania. W roku 2020 

wniosek znajdował się na 4. 

miejscu na liście rezerwowej do 

dofinansowania.  

Obecnie projekt jest w trakcie 

realizacji, umowa o 

dofinansowanie projektu została 

podpisana z Województwem 

Podkarpackim w dniu 25 marca 

2021 r. 

 

6. Cele założone w 

Strategii:  

Cel strategiczny nr 2: 

Rozwój infrastruktury 

wpływającej na poziom 

Konsekwencją realizacji 

zapisów ujętych w Strategii 

jest złożenie w odpowiedzi 

na ogłoszony nabór 

projektów w ramach RPO 

Wniosek o dofinansowanie 

projektu Gmina Miejska Dynów 

złożyła w 2018 r. W 2019 r. 

projekt przeszedł pozytywnie 

ocenę formalną, środowiskową  
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jakości życia 

mieszkańców. 

Cel operacyjny nr 2: 

Rozwój infrastruktury 

kulturalno – rekreacyjnej 

oraz sportowej  

Cel strategiczny nr 1: 

Wyższy poziom 

zaspokojenia potrzeb 

mieszkańców gminy.  

Cel operacyjny 1.3: 

Poprawa warunków 

zamieszkiwania 

 i zwiększenie 

dostępności mieszkań 

czynszowych  

Cel strategiczny nr 2: 

Poprawa stanu rozwoju 

zasobów technicznych 

miasta, 

Cel operacyjny 2.3: 

Poprawa stanu rozwoju 

infrastruktury wodno-

kanalizacyjnej. 

 

Aby zrealizować założone 

w Strategii cele Gmina 

Miejska Dynów złożyła  

w odpowiedzi  na 

ogłoszony nabór wniosek 

o dofinansowanie 

projektu pn. „Wzrost 

dostępności i jakości 

infrastruktury publicznej 

na obszarze rewitalizacji 

w Gminie Miejskiej 

Dynów w celu 

zapewnienia 

mieszkańcom wysokiej 

jakości życia”. 

Projekt został oceniony 

pozytywnie, ale ze 

względu na 

niewystarczającą ilość 

środków finansowych 

został umieszczony na 

liście rezerwowej do 

dofinansowania.  

 

WP 2014-2020 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” 

Zakres projektu obejmuje 

m.in.: 

- Przebudowę, rozbudowę i 

zmianę sposobu użytkowania 

części istniejącego budynku 

użyteczności publicznej z 

przeznaczeniem na centrum 

edukacji i aktywizacji 

społecznej i budowę 

stanowisk postojowych  

- Modernizację stadionu 

miejskiego polegająca na 

przebudowie i rozbudowie 

boiska, budowie trybuny dla 

widzów, parkingu, dojść, 

dojazdu  

- Utworzenie strefy 

rekreacyjnej dla rodzin z 

dziećmi i seniorów (boisko 

wielofunkcyjne, plac zabaw, 

siłownia zewnętrzna, 

parking) 

- Przebudowę drogi 

wojewódzkiej nr 835 Lublin-

Grabownica Starzeńska ul. 

Mickiewicza  

w Dynowie (budowa 

oświetlenia ulicznego, 

budowa i remont kanalizacji 

deszczowej, przebudowa i 

remont istniejącej 

nawierzchni jezdni i 

chodników przebudowa  i 

zabezpieczenie sieci 

teletechnicznej) 

Koszt całkowity projektu: 11 

649 195,70 zł,  

Dofinansowanie: 8 105 

994,93 zł 

 

i merytoryczną. Ze względu na 

niewystarczającą ilość środków 

finansowych został umieszczony 

na 6. miejscu na liście rezerwowej 

do dofinansowania.  

W 2020 r. wniosek był na miejscu 

5 listy rezerwowej. Obecnie 

znajduje się na miejscu 2. 
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Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2017-2023 

 

Lp. Kierunek działania Opis 
Zakres działania w roku 

2020 

 

Aby zrealizować założone 

w LPR cele Gmina 

Miejska Dynów złożyła w 

odpowiedzi  na ogłoszony 

nabór wniosek o 

dofinansowanie projektu 

pn. „Wzrost dostępności i 

jakości infrastruktury 

publicznej na obszarze 

rewitalizacji w Gminie 

Miejskiej Dynów w celu 

zapewnienia 

mieszkańcom wysokiej 

jakości życia”. 

 

Cele założone w LPR: 

Cel strategiczny nr 2: 

Rozwój zasobów 

technicznych oraz 

zachowany ład 

przestrzenny i estetyka 

miasta, 

Cel operacyjny 2.1.: 

Poprawa stanu 

technicznego, 

funkcjonalności i estetyki 

obiektów użyteczności 

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  

Cel strategiczny 3.: 

Wykorzystany potencjał 

turystyczny i historyczny 

dla rozwoju 

gospodarczego obszaru 

rewitalizacji 

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 funduszy Unii 

Europejskiej.  

Zawiera działania i cele do 

realizacji w dłuższej 

perspektywie czasowej tj. do 

2023 r. 

 

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 RPO WP 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 obejmuje 

m.in.: 

- Przebudowę, rozbudowę i 

zmianę sposobu użytkowania 

części istniejącego budynku 

użyteczności publicznej z 

przeznaczeniem na centrum 

edukacji i aktywizacji 

społecznej i budowę stanowisk 

postojowych  

- Modernizację stadionu 

miejskiego polegająca na 

przebudowie i rozbudowie 

boiska, budowie trybuny dla 

widzów, parkingu, dojść, 

dojazdu  

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.  

W 2020 r. wniosek był na 

miejscu 5 listy rezerwowej. 

Obecnie znajduje się na miejscu 

2. 
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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 

 

- Utworzenie strefy 

rekreacyjnej dla rodzin z 

dziećmi i seniorów (boisko 

wielofunkcyjne, plac zabaw, 

siłownia zewnętrzna, parking) 

- Przebudowę drogi 

wojewódzkiej nr 835 Lublin-

Grabownica Starzeńska ul. 

Mickiewicza  

w Dynowie (budowa 

oświetlenia ulicznego, budowa 

i remont kanalizacji 

deszczowej, przebudowa i 

remont istniejącej nawierzchni 

jezdni i chodników 

przebudowa  i zabezpieczenie 

sieci teletechnicznej) 

Koszt całkowity projektu: 11 

649 195,70 zł,  

Dofinansowanie: 8 105 994,93 

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. 
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V. PROGRAMY PROFILAKTYCZNE 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny 

Program Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 rok 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  przyjęto Uchwałą Nr  

XIV/96/19 Rady Miasta Dynów w dniu 30 grudnia 2019 roku, zmiana GPPiRPA podjęta Uchwałą NR 

XXII/147/20 z dnia 22 grudnia 2020 r. 

Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XIV/97/19 

w dniu 30 grudnia 2019 r.   

W 2020 roku na realizację zadań w ramach Programów wydatkowano kwotę 134.004,55 zł. 

Programy finansowane są wyłącznie ze środków pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych. 

Harmonogram realizacji zadań Gminnych Programów na 2020 rok uwzględniał zadania określone  

w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawie  

o przeciwdziałaniu narkomanii.  

Szereg działań szczególnie z zakresu profilaktyki uniwersalnej (adresowanej do grup niskiego ryzyka) 

jak i profilaktyki selektywnej adresowanej do grup zwiększonego ryzyka) kierowanych było do tych 

samych odbiorców, a ich finansowanie pochodziło z tych samych źródeł, dlatego też poniżej 

przedstawione działania dotyczą GPPN oraz GPPiRPA: 

❖ zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych  

     od alkoholu/narkotyków i ich rodzin, poprzez finansowe wsparcie placówek lecznictwa odwykowego. 

❖ udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej 

     i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie (finansowanie punktu  konsultacji 

psychologicznej, który zatrudnia  certyfikowanych specjalistów terapii uzależnień),  

     prowadzenie porad, konsultacji, terapii osób  uzależnionych i członków ich rodzin. 

   Punkt Pomocy Psychologicznej odpowiada na duże zapotrzebowanie mieszkańców  na taką 

formę wsparcia. 

 

W 2020 r.  z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  zostały 

wydatkowane środki między innymi na: 

 dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu ochrony zdrowia                                              

i przeciwdziałania alkoholizmowi, do realizacji organizacjom pozarządowym: 

W wyniku rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert Zarządzeniem Nr 17/0050/2020  Burmistrza 

Miasta Dynów z dnia 16 marca 2020 r. na realizację w 2020  roku zadań publicznych z zakresu ochrony 

zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach zadania „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci 

i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu” przyznano dotacje dla: 

Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego 
Przyznana kwota 

dotacji 

1. 

Towarzystwo Sportowe 

„Dynovia” 

 

 

Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla 

dzieci i młodzieży oraz imprezy 

profilaktyczne na wolnym 

powietrzu” 

10 000,00 zł 

2. 
Uczniowski Klub 

Sportowy  

Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla 

dzieci i młodzieży oraz imprezy 

profilaktyczne na wolnym 

6 300,00 zł 
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„ Pogórze” przy 

Publicznej Szkole 

Podstawowej Nr 1  

w Dynowie 

 

powietrzu – Zespołowe gry 

sportowe na wolnym powietrzu” 

3. 
Uczniowski Klub 

Sportowy 

„BARTKOWIAK” 

Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla 

dzieci i młodzieży oraz imprezy 

profilaktyczne na wolnym 

powietrzu – Sport dla 

wszystkich” 

 

 

5 000,00 zł 

 4. 
Stowarzyszenie 

„Aktywny Dynów” 

Biegaj z nami! – „W zdrowym 

ciele zdrowy duch” 

 

9 000,00 zł 

 

 

  5. 

Okręg Polskiego 

Związku Wędkarskiego 

w Przemyślu- Wędkarski 

Klub Sportowy „Sów-

Pol” Dynów 

Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla 

dzieci i młodzieży oraz imprezy 

profilaktyczne na wolnym 

powietrzu” 

3 000,00 zł 

6. 

Ochotnicza Straż 

Pożarna Bartkówka w 

Dynowie 

 

,,Bądź bezpieczny na boisku, 

piłka nożna wczoraj i dziś"   
6 700,00 zł 

 

Łącznie przyznano dotację w kwocie   40.000,00 zł. 

 

 wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych; 

W dniach od 01.07.2020 r. do 10.07.2020  r. (10 dni) zorganizowany został wypoczynek letni 

dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Miejskiej Dynów do Krynicy 

Zdroju. Liczba uczestników to 5 dzieci mieszkających w Dynowie, będących uczniami 

Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1.  

Całkowity koszt wypoczynku to kwota 5 950,00 zł. 

 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) realizuje zadania określone 

w ustawie w art. 4¹ ust. 3 ustawy z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2277), 

w szczególności inicjuje zadania określone w art. 4¹ ust. 1, podejmuje czynności zmierzające 

do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu 

w zakładzie lecznictwa odwykowego, wydaje opinie dotyczące udzielenia zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych przez podmioty gospodarcze, w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży 

z uchwałami Rady Miasta.  

W roku 2020 odbyło się 10 posiedzeń. GKRPA. 

Gminna Komisja wydała opinie w odniesieniu do 16 wniosków dotyczących udzielenia zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych przez podmioty gospodarcze. Liczba punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych w latach 2019 i 2020 utrzymuje się na podobnym poziomie. Na dzień 31.12.2020 roku 

funkcjonowało ogółem 37 punktów sprzedaży napojów alkoholowych: w tym 26 punkty to sprzedaż 

detaliczna oraz 11 to lokale gastronomiczne. 

Zespoły Gminnej Komisji ds. rozpatrywania wniosków o leczenie odwykowe, odbyły 

w okresie sprawozdawczym 10 posiedzeń, w trakcie których rozpatrzono 10 spraw o leczenie 
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odwykowe (bieżące oraz z lat ubiegłych). Z osobami zgłaszającymi się na posiedzenie Zespołu 

przeprowadzano rozmowy o charakterze interwencyjno-motywacyjnym. 

  W roku 2020 wpłynęło 10 wniosków o leczenie odwykowe więcej  o 5 niż w roku 2019. 
  
W ramach procedury administracyjnej dot. leczenia odwykowego, osoby których wniosek dotyczy, 

kierowane są zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, na 

badanie przez biegłych (psycholog i psychiatra) w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania 

rodzaju zakładu leczniczego.  

Decyzją Gminnej Komisji w 2020 roku na badanie skierowano - 3 osoby. 

Do Sądu Rejonowego w Rzeszowie skierowano 1 wniosek dot. zobowiązania do podjęcia leczenia  

w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego (pozostałe wnioski są w trakcie 

postepowania). 

  

VI. PROGRAMY 

 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy 

 

Program jest w trakcie aktualizacji. 

 

Program Usuwania Azbestu 

 

W 2020 r. zrealizowano zadanie w ramach programu priorytetowego „ Ogólnopolski program 

finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”  z udziałem środków udostępnionych przez 

NFOŚ i GW dla WFOŚiGW w Rzeszowie. 

W ramach w/w programu na terenie Gminy Miejskiej Dynów w roku 2020 usunięto 42,34 Mg 

odpadów zawierających azbest. 

Koszt realizacji zadania 18.998,82 zł z czego 85% (środki NFOŚiGW i WFOŚiGW) 

15% (środki własne gminy). 

 

Program Opieki nad Zwierzętami oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt 

Program  obejmuje następujące zadania: 

  1.Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 

     21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 638 ). 

  2. Zapobieganie bezdomności zwierząt. 

  3. Zmniejszanie populacji bezdomnych zwierząt. 

  4. Edukacja mieszkańców Miasta Dynowa w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt. 

 

 

VII. BUDŻET OBYWATELSKI 

 

Budżet obywatelski (partycypacyjny) 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.  

Uczestnicząc w planowaniu i rozdysponowaniu środków, mieszkańcy poprzez swoje zaangażowanie 

mają realny wpływ na to, co dzieje się w naszym mieście. 

 

Realizacja Projektów Budżetu Obywatelskiego w 2020 roku 
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W wyniku przeprowadzonego w terminie od 1 października 2019 roku do 21 października 2019 

roku  głosowania mieszkańców miasta Dynów nad projektami do Budżetu Obywatelskiego Miasta 

Dynów na 2020 rok do realizacji wybrano projekt pn. ,,Linowy plac zabaw dla dzieci” (przy budynku 

OSP na Osiedlu Bartkówka). Przedmiotowy projekt w związku z potrzebą uzyskania koniecznych zgód/ 

pozwoleń oraz sporządzenia niezbędnej dokumentacji (umowa na opracowanie dokumentacji zawarta 

w dniu 30.06.2020 r.), nie został w pełni zrealizowany w 2020 roku. Wymieniony projekt w 2021 roku 

jest w trakcie realizacji. 
 

Projekty Budżetu Obywatelskiego Miasta Dynów przeznaczone do realizacji w 2021 roku. 

Realizacja Budżetu Obywatelskiego w roku 2020 polegała na przeprowadzeniu konsultacji 

społecznych pod nazwą „Budżet Obywatelski 2021”,w ramach którego wyłoniono projekt, który będzie 

realizowany w roku 2021. 

Konsultacje polegały na: 

 złożeniu przez mieszkańców miasta Dynowa propozycji projektów do realizacji w ramach 

Budżetu Obywatelskiego 2021. 

 dokonaniu przez mieszkańców  miasta Dynowa wyboru projektu spośród zweryfikowanych 

uprzednio przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego. 

Konsultacje trwały od 30 lipca do 20 sierpnia 2020 roku i miały charakter etapowy. 

Terminy i opis poszczególnych etapów został przedstawiony w poniższej tabeli. 

Czas trwania 

konsultacji 

w roku 2020 

  

 Działania w ramach 

konsultacji 

Dane szczegółowe 

od 30 lipca 2020 roku do 20 

sierpnia 2020 roku   

zgłaszanie przez mieszkańców 

miasta propozycji projektów do 

Budżetu Obywatelskiego  Miasta 

Dynów na 2021 rok 

Zgłoszonych zostało 4 projekty do Budżetu 

Obywatelskiego  Miasta Dynów na 2021 rok. 

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji 

(oceny merytorycznej) przez Zespół ds. 

Budżetu Obywatelskiego powołany 

zarządzeniem Burmistrza Miasta Dynów 

wszystkie zgłoszone projekty zostały 

dopuszczone do głosowania. 

   

od 1 października 2020 roku do 16 

października 2020 roku   

głosowanie mieszkańców Miasta 

Dynów nad projektami do 

Budżetu Obywatelskiego 2021 

poddanymi pod głosowanie  

W wyniku przeprowadzonego głosowania do 

realizacji w 2021 roku wybrano projekt pn.  

,,Dziecko, które czyta wyrasta na dorosłego, 

który myśli- utworzenie i wyposażenie działu 

dla dzieci w Miejskiej Bibliotece Publicznej 

w Dynowie”, który uzyskał największą liczbę 

głosów tj. 655. 

 

VIII. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

 

Polityka przestrzenna w mieście Dynowie jest realizowana przy pomocy dwóch głównych instrumentów 

planistycznych: 

❖ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 
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❖ miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem, który nie 

stanowi aktu prawa miejscowego. Jest to narzędzie służące głównie do nakreślenia polityki przestrzennej 

planowanej do realizacji na obszarze gminy. Studium zawiera część określającą uwarunkowania 

rozwoju, pełni również funkcje informacyjne. Jest obszernym zbiorem wiedzy                          o 

przestrzeni gminy, występujących na jej terenie obiektach i obszarach chronionych, jak również                    

o ograniczeniach w zagospodarowaniu wybranych terenów.  

W części Studium dotyczącej kierunków zagospodarowania przestrzennego – jest narzędziem, które 

m.in. pozwala racjonalnie określić przeważające funkcje, na których będzie się opierał rozwój  miasta, 

ustala się podstawowy układ komunikacyjny i umożliwia rozmieszczenie ważniejszych obiektów 

infrastruktury społecznej i terenów zieleni w celu zapewnienia optymalnej obsługi miejscowej ludności. 

  Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dynów 

uchwalone zostało Nr XXXXI/260/02 Rady Miasta Dynowa z dnia 9 października 2002r. 

 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

 

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego pokrywają łącznie ok.  26 ha, co 

stanowi  1,06 % powierzchni Miasta. 

 
Wykaz obowiązujących planów miejscowych: 

 

Nazwa planu Rok uchwalenia 
Powierzchnia 

[ha] 

 
1) Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Bartkówka I”  

2) Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Bartkówka II” 

3) Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Bartkówka III” 

4) Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Karolówka II” 

5) Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „ Działowa”   

6) Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „ Węgierska” 

7) Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „ Grunwaldzka I ” 

8) Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „ Polna II  

9) Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „ Karolówka I ” 

10) Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „ Osiedle Kard. Stefana 

Wyszyńskiego  -  część południowa” 

 
1996r. 

 
1996r. 

 
1996r. 

 
1996r. 

 
1996r. 

 
1996r. 

 
1996r. 

 
1997r. 

 
1997r. 

 
1997r. 

 
 

1998r. 
 

 
1,75 

 
0,70 

 
0,75 

 
0,75 

 
0,75 

 
2,20 

 
1,22 

 
2,20 

 
1,10 

 
2,29 

 
 

3,20 
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11) Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „ Osiedle 1 Maja – 

Garaże”  

12) Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „  Łazienna 1/99” 

13) Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „  Łazienna 2/99”   

14) Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „  Sikorskiego I/99” 

15) Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „  Bartkówka 1/99”   

16) Miejscowy planu zagospodarowania 

przestrzennego „  Polna 1/99” 

17) Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego nr 1 /03 teren rekreacji 

indywidualnej w rejonie  

        ul. Bartkówka w Dynowie 

18) Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego nr 2/03 teren rekreacji, 

turystyki i sportu przy  

        ul. Plażowej  

19) Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego nr 3/03 teren usług  z 

dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej 

przy ul. Świerczewskiego 

20) Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ul. Szkolnej oraz 

ul. Strażackiej  

21) Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego na obszarze położonym w 

Dynowie w rejonie ul. 1 Maja  

22) I zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w 

rejonie ul. Szkolnej oraz ul. Strażackiej w 

Dynowie  

23) Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ośrodka 

turystycznego „Błękitny San” w Dynowie 

24) Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego terenu Dworca 

autobusowego w Dynowie 

25) Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego nr 1/2019 terenu 

położonego przy ul. Polnej w Dynowie 

 
 

 

 
1999r. 

 
1999r. 

 
1999r. 

 
1999r. 

 
2000r. 

 
 
 

2006r. 
 
 
 

2006r. 
 
 
 

2006r. 
 
 
 

2012r. 
 
 

2018r. 
 
 

2018r. 
 
 
 

2019r. 
 
 

2019r. 
 
 

2020r. 

 
0,71 

 
0,07 

 
0,35 

 
0,13 

 
1,46 

 
 
 

2,03 
 
 
 

0,23 
 
 
 

0,05 
 
 
 

1,5 
 
 

0,42 
 
 
 
 
 
 

1,42 
 
 

0,30 
 
 

0,94 

 
 Przy braku planu miejscowego określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu 

następuje w drodze decyzji administracyjnej: decyzja o warunkach zabudowy   i zagospodarowaniu 



 

       RAPORT O STANIE GMINY MIEJSKIEJ DYNÓW  ZA ROK 2020 
 

str. 19 

 

terenu, przy czym lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się  w drodze decyzji ustalającej 

lokalizację inwestycji celu publicznego. 

 

 

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 

  

 
Lata 

 
usługi przemysł 

drogi, 
dojazdy, 
parkingi 

 

inne (kontenery, 
garaże) 

 

budownictwo 
mieszkaniowe 

 

2018 2 - - 1 20 

2019 5 - - - 27 

2020 1 - - 2 36 

 

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

 

 
Lata 

 

sieć gazowa 
 

sieć 
energetyczna, 

oświetlenie 
 

 
sieć 

ciepłownicza, 
kanalizacyjna, 
wodociągowa 

 

 
infrastruktura 

drogowa 
 

inne (maszty, 
park, rekreacja) 

2018 5 2 4 - 4 

2019 11 3 1 - 1 

2020 15 2 - - 1 
 

 

IX. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 

 

Jednym z priorytetowych zadań Miasta jest dążenie do zapewnienia mieszkań najbardziej potrzebującym 

członkom wspólnoty samorządowej, którzy nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb 

mieszkaniowych. Dotyczy to przede wszystkim gospodarstw o niskich dochodach oraz osób, które z 

powodu różnych dysfunkcji wymagają wsparcia ze strony miasta. 

Zasady wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy określone zostały                  

w Uchwale Rady Miasta Dynowa Nr  XXVII/166/17 z dnia  28 marca 2017 roku 

  

Lokale mieszkalne znajdujące się w zasobach Gminy Miejskiej Dynów wynajmowane są na czas 

nieokreślony. 

Gmina przeznacza środki finansowe na remonty mieszkań socjalnych i komunalnych, prowadzi zamianę 

mieszkań, ale skala potrzeb mieszkaniowych w tym zakresie jest tak duża, że prowadzone działania są 

niewystarczające. 

W roku 2020 zawarto ogółem trzy umowy najmu lokali mieszkalnych, w tym dwie umowy w drodze 

dokonywanych zamian lokali z urzędu i zamian wzajemnych pomiędzy najemcami. 

W 2020 roku złożono dwa wnioski o przyznanie mieszkania komunalnego oraz jeden wniosek  
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o zamianę, gdzie najemca stara się o poprawę warunków lokalowych. 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w zasobach miasta znajdowało się 30 lokali użytkowych.     

 

 

X. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY - NIERUCHOMOŚCI 

  

Mienie komunalne Gminy  Miejskiej Dynów stanowią nieruchomości własne zabudowane                               

i niezabudowane oraz inne składniki majątkowe nabyte aktami notarialnymi oraz z mocy prawa  

w trybie komunalizacji i uwłaszczenia, na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania                 

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych jako niezbędne do realizacji jej zadań (spec ustawa 

drogowa),a także w wyniku podziału nieruchomości prywatnych lub dziedziczenia ustawowego. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku łączna powierzchnia nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Miejskiej Dynów wynosiła  147,2 ha o wartości 13 169 882,22 zł. 

 

Stan zagospodarowania gruntów komunalnych 

 

Rodzaj zagospodarowania % 

w użytkowaniu wieczystym 0,20 

w trwałym zarządzie 2,71 

w użyczeniu 1,36 

pod drogami 19,36 

w dzierżawie 18,90 

 
Udostępnianie nieruchomości Gminy Miejskiej Dynów 
 

Udostępnienie nieruchomości odbywa się poprzez: 

❖ oddanie w dzierżawę i najem, 

❖ oddanie w użytkowanie wieczyste, 

❖ przekazanie w trwały zarząd, 

❖ ustanawianie służebności, 

❖ przekazanie w użyczenie, 

❖ przekazanie w użytkowanie. 

 

Rodzaj udostępnienia 

nieruchomości  

 Łączna powierzchnia [ha]     Wpływy do budżetu [zł] 

Dzierżawa i najem   28 133828,73 

Użytkowanie wieczyste   0,36 2410,15 

Trwały zarząd, użytkowanie, 

służebność   
4 1352,91 

Użyczenie  2 0,00 

SUMA: 34 137591,8 

 

Nabywanie nieruchomości 

Gmina Miejska Dynów nabywa na własność nieruchomości niezbędne do: 

❖ wykonywania zadań własnych oraz gdy obowiązek nabycia wynika z przepisów prawa lub 

prawomocnych orzeczeń sądowych, 

❖ realizacji inwestycji infrastrukturalnych i drogowych lub przeznaczonych pod budownictwo 

mieszkaniowe, 
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❖ realizacji innych inwestycji, w tym obiektów użyteczności publicznej. 

 

Ponadto na rzecz Gminy przejmowane są nieruchomości w zamian za zobowiązania finansowe wobec 

Gminy oraz spadki i darowizny. 

 

Rodzaj nabycia   
Liczba 

Łączna 

powierzchnia [ha] 
Cena nabycia [zł] 

Wykup 12 0,8445 92507,93 

wywłaszczenie 23 0,7242 311385,00 - wycena 

 Komunalizacja 

i uwłaszczenia 
0 0 0 

 

XI. ZADANIA ZREALIZOWANE W 2020 ROKU Z ZAKRESU GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ 

 

Lp. 
Nazwa zadania  

 
Kwota realizacji zadania 

1.  
Oczyszczanie miasta (lato i zima) 392 673,67 zł 

2.  
Utrzymanie obiektów małej architektury 21 531,15 zł 

3.  Utrzymanie i konserwacja zieleni 

miejskiej 
96 458,42 zł 

4.  
Usługi weterynaryjne 2 469,00 zł 

5.  
Oświetlenie miasta 210 773,36 zł 

6.  System gospodarki odpadami 

komunalnymi 
1 350 466,47 zł 

 

 

XII. INFRASTRUKTURA DROGOWA 

 

Drogi i ścieżki rowerowe w granicach administracyjnych miasta  Dynowa 

na 31 grudnia 2020 roku. 

1. Drogi gminne publiczne 26,585 km 

❖ drogi o nawierzchni bitumicznej 16,640 km 

❖ drogi o nawierzchni betonowej 0,845 km 

❖ drogi o nawierzchni z kostki 0,325 km 

❖ drogi o nawierzchni tłuczniowej 3,760 km 

❖ drogi o nawierzchni gruntowej 5,015 km 

 

Na terenie Gminy Miejskiej Dynów oprócz dróg gminnych zlokalizowane są również: 

  

❖ drogi wojewódzkie 7,240 km 

❖ drogi powiatowe 20,495 km 
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Utrzymanie infrastruktury drogowej 

      

❖ Dokonano zakupu kruszywa łamanego, pochodzącego z Zakładu Górniczego w Lipowicy, na plac 

składowy zlokalizowany na terenie Gminy Miejskiej Dynów w ilości 295,08 ton celem uzupełniania 

nim ubytków w nawierzchniach dróg gminnych. 

❖ Dokonano zakupu kruszywa łamanego w ilości 14 m3 (21,82 ton) celem utwardzenia drogi gminnej 

(wewnętrznej) działka nr ewid. gruntów 3471 w Dynowie (obręb Bartkówka), prowadzącej do posesji 

nr 195 przy ul. Bartkówka. 

❖ Dokonano zakupu materiałów (rury PVC fi 200, wpust żeliwny, rura karbowana PP PRAGMA fi 300 

mm, 2 szt. kręgów betonowych) celem wykonania bieżącego remontu odwodnienia drogi gminnej 

(wewnętrznej) działki nr ewid. gruntów 2295 i 2294/6 w Dynowie (bocznej do ul. Sikorskiego). 

❖ Dokonano zakupu znaków drogowych (3 szt. tablic) celem zmiany organizacji ruchu na drodze 

gminnej Nr 108027R ul. Karolówka w Dynowie. 

❖ Dokonano zakupu rury karbowanej PP PRAGMA długości 6 mb. i średnicy 400 mm, celem 

wykonania remontu przepustu pod koroną drogi gminnej (wewnętrznej) działka nr ewid. gruntów 1476 

w Dynowie (bocznej do ul. 1 Maja). 

❖ Dokonano zakupu rur karbowanych PP PRAGMA fi 600 mm o łącznej długości 9 mb. celem 

wykonania remontu przepustu pod koroną drogi gminnej (wewnętrznej) działka nr ewid. gruntów 168/2 

w Dynowie (obręb Bartkówka). 

❖ Dokonano zakupu 3 szt. sześciometrowych rur karbowanych fi 400 celem remontów trzech 

przepustów przy drogach gminnych: 1) działka nr ewid. gruntów 2192 w Dynowie (obręb Bartkówka) 

1 szt., 2) działka nr ewid. gruntów 2304 w Dynowie 2 szt. 

❖ Dokonano zakupu znaku drogowego D-52 „strefa ruchu” wraz z uchwytami, celem zamontowania 

go na parkingu miejskim przy ul. Zamkowej w Dynowie. 

❖ Dokonano zakupu kruszywa łamanego w ilości 4 m3 celem uzupełnienia ubytków w nawierzchniach 

dróg gminnych (wewnętrznych) działki nr ewid. gruntów 895 i 903 w Dynowie bocznych do ul. Pawiej, 

na łącznej długości 550 mb. 

❖ Dokonano zakupu kruszywa łamanego, pochodzącego z Zakładu Górniczego w Lipowicy, na plac 

składowy zlokalizowany na terenie Gminy Miejskiej Dynów w ilości 104 ton celem uzupełniania nim 

ubytków w nawierzchniach dróg gminnych. 

❖ Utwardzono drogę gminną (wewnętrzną) działka nr ewid. gruntów 3471 w Dynowie (obręb 

Bartkówka), prowadzącą do posesji nr 195 przy ul. Bartkówka. 

❖ Utwardzono kruszywem naturalnym (łupkiem) drogą gminną (wewnętrzną) działka nr ewid. gruntów 

1594 w Dynowie, boczną do ul. Błonie, na długości 107 mb. 

❖ Dokonano uzupełnienia ubytków w drogach gminnych kruszywem łamanym, będącym w posiadaniu 

Gminy Miejskiej Dynów, na szacunkowej powierzchni około 2 700 m2 i w szacunkowej ilości kruszywa 

około 295,08 t. 

❖ Utwardzono drogę gminną (wewnętrzną) działki nr ewid. gruntów 1476 i 1753/17 w Dynowie 

(boczną do ul. 1 Maja) skruszonym gruzem betonowym będącym w posiadaniu Gminy Miejskiej 

Dynów, na długości 100 mb. 

❖ Dokonano uzupełnienia ubytków w nawierzchniach dróg gminnych działki nr ewid. gruntów 895, 

903, 1476, 1753/17, 1647/41, 1647/31 w Dynowie, kruszywem łamanym, będącym w posiadaniu 

Gminy Miejskiej Dynów, na łącznej długości 750 mb. 

❖ Dokonano usługi polegającej na wycince drzew zlokalizowanych w pasie drogowym drogi gminnej 

(wewnętrznej) działka nr ewid. gruntów 2834/3 w Dynowie bocznej do ul. Podgórskiej. 
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❖ Dokonano bieżących prac utrzymaniowych i porządkowych przy drogach gminnych polegających na 

odmulaniu rowów odwadniających, karczowaniu samosiejek w rowach, obcinaniu gałęzi ingerujących 

w pasy drogowe dróg gminnych, remonty bieżące poboczy dróg gminnych, czyszczenie krat ulicznych. 

❖ Dokonano mechanicznego odmulenia rowów odwadniających koparko-ładowarką na odkład i z 

wywozem urobku, w obrębie ul. Stawiska i ul. Zarzeki w Dynowie. 

❖ Dokonano mechanicznego odmulenia koparko-ładowarką z wywozem urobku, rowu 

odwadniającego, zlokalizowanego na działce nr ewid. gruntów 5587 w Dynowie, na długości 400 mb. 

(odcinek od budowanej obwodnicy miasta Dynów do przepustu pod koroną drogi powiatowej ul. 

Sanowa w Dynowie. 

❖ Dokonano mechanicznego odmulenia koparko-ładowarką na odkład, rowu odwadniającego drogę 

gminną (wewnętrzną) działka nr ewid. gruntów 870 w Dynowie (boczną do ul. Pawiej), na  długości 

110 mb. 

❖ Dokonano mechanicznego odmulenia koparko-ładowarką z wywozem urobku, rowu odwadniającego 

drogę gminną (wewnętrzną) działki nr ewid. gruntów 2295 i 2294/6 w Dynowie (boczną do ul. 

Sikorskiego), na długości 200 mb. 

❖ Zakupiono i zamontowano tablice informacyjne w rozmiarze 60 x 90 cm w ilości 2 szt., przy 

przebudowanej drodze gminnej działka nr ewid. gruntów 5127/2 w Dynowie w związku z zapisami 

umowy o dofinansowanie przebudowy w/w drogi gminnej. 

❖ Zakupiono i zamontowano tablicę informacyjną jednostronną o wymiarach 100 x 150 cm, na płycie 

kompozytowej aluminiowej typu DIBOND z grafiką wydrukowaną bezpośrednio na druku UV 

w pełnym kolorze, w związku z koniecznością wymiany zniszczonej tablicy „MOR Dynów” 

zlokalizowanej na plaży na zakręcie rzeki San. 

❖ Dokonano systematycznego usuwania zniszczeń infrastruktury drogowej dróg gminnych i elementów 

dróg gminnych, spowodowanych intensywnymi opadami deszczu w miesiącu czerwcu 2020 roku. 

❖ Dokonano mechanicznego odmulenia koparko-ładowarką z wywozem urobku, rowu odwadniającego 

zlokalizowanego na działce nr ewid. gruntów 5339 w Dynowie (wodnica przy ul. Łaziennej), na odcinku 

80 mb. 

❖ Dokonano mechanicznego wykoszenia traw kosiarką bijakową na poboczach dróg zlokalizowanych 

na terenie Gminy Miejskiej Dynów. 

❖ Dokonano rozbiórki tymczasowej drogi dojazdowej do budowanej nowej części Przedszkola 

Miejskiego w Dynowie, zlokalizowanej na działce nr ewid. gruntów 3224 w Dynowie, na której 

znajduje się stadion miejski. 

❖ Dokonano bieżącego remontu odwodnienia drogi gminnej (wewnętrznej) działki nr ewid. gruntów 

2295 i 2294/6 w Dynowie (bocznej do ul. Sikorskiego). 

❖ Dokonano uzupełnienia ubytków w nawierzchniach dróg gminnych działki nr ewid. gruntów 407, 

2295 w Dynowie, 247 w Dynowie (obręb Bartkówka) kruszywem łamanym, będącym w posiadaniu 

Gminy Miejskiej Dynów, na łącznej długości 380 mb. 

❖ Dokonano kruszenia materiałów betonowych w ilości 980 ton, pochodzących z rozbiórek, a będących 

w posiadaniu Gminy Miejskiej Dynów, celem dalszego wykorzystania przez gminę uzyskanego kruszca 

do remontów bieżących dróg gminnych. 

❖ Dokonano odmulenia rowu odwadniającego wzdłuż działek nr ewid. gruntów 175, 179/3, 180, 178, 

177, 179/1, 179/4, 176/1, 168/1, 167 w Dynowie (obręb Bartkówka) wraz z remontem przepustu pod 

koroną drogi gminnej nr ewid. gruntów 168/2 w Dynowie (obręb Bartkówka). 

❖ Dokonano mechanicznej niwelacji koparko-ładowarką terenu działek gminnych nr ewid. gruntów 

1065 i 1066 w Dynowie (obręb Bartkówka). 
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❖ Dokonano odmulenia koparko-ładowarką rowu odwadniającego drogę gminną (wewnętrzną) działka 

nr ewid. gruntów 2304 w Dynowie (boczną do ul. Sikorskiego), na odcinku 380 mb. wraz z remontem 

dwóch przepustów pod zjazdami o łącznej długości 12 mb. 

❖ Opracowano projekty stałej organizacji ruchu dróg gminnych będących w zarządzie Gminy Miejskiej 

Dynów: Nr 108027R ul. Karolówka w Dynowie; działki nr ewid. gruntów 1803/7, 1804/4 w Dynowie; 

działka nr ewid. gruntów 6337 w Dynowie; działki nr ewid. gruntów 1647/31, 1647/41, 1647/18 w 

Dynowie; działka nr ewid. gruntów 1544/16 ul. Słoneczna w Dynowie. 

❖ Zakupiono i zamontowano tablice informacyjne w rozmiarze 120 x 80 cm w ilości 4 szt. dla dróg 

gminnych nr ewid. gruntów 124 i 125 w Dynowie (obręb Bartkówka) oraz nr ewid. gruntów 2192 w 

Dynowie (obręb Bartkówka) w związku z zapisami umów o dofinansowanie remontów w/w dróg 

gminnych. 

 

Remonty dróg i ciągów pieszych: 

 

❖ Wykonano przebudowę drogi gminnej działka nr ewid. gruntów 5127/2 w Dynowie poprzez budowę 

oświetlenia ulicznego, budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę jezdni i chodników dla 

pieszych. 

❖ Opracowano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla potrzeb inwestycji pod 

nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej Nr 108005R, ul. Pawia w Dynowie”. 

❖ Opracowano dokumentację projektową dla zadań pod nazwą: 1) „Przebudowa drogi gminnej działki 

nr ewid. gruntów 1803/7 i 1804/4 w Dynowie w km 0+000 - 0+215, bocznej do ul. Polnej w Dynowie”, 

2) „Przebudowa drogi gminnej działki nr ewid. gruntów 1647/31, 1647/41 i 1647/18 w Dynowie w km 

0+000 - 0+315, bocznej do ul. Polnej w Dynowie”, 3) „Przebudowa drogi gminnej działka nr ewid. 

gruntów 1544/16 ul. Słoneczna w Dynowie w km 0+000 - 0+515”. 

❖ Wykonano odbudowę odcinka toru kolei wąskotorowej „POGÓRZANIN” podczas realizacji zadania 

pod nazwą: „Budowa odcinka kanalizacji deszczowej na działkach nr ewid. 1578/2, 5570, 5587 

położonych w miejscowości Dynów”. 

❖ Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Samorządu Powiatu Rzeszowskiego 

na realizację zadania publicznego o nazwie: „Przebudowa dróg powiatowych w Dynowie – 

ul. Bartkówka”. 

❖ Wykonano remont drogi gminnej na dz. nr ewid. 124, 125 w m. Dynów w km 0+000 – 0+970. 

❖ Wykonano remont drogi gminnej na dz. nr ewid. 2192 w m. Dynów w km 0+280 – 0+550. 

❖ Wybudowano oświetlenie drogi powiatowej Nr 2319R ul. Polna w Dynowie w ilości 10 lamp 

oświetleniowych wraz z linią energetyczną kablową. 

❖ Wykonano utwardzenie terenu działki gminnej nr ewid. gruntów 5080 w Dynowie 

przy ul. Mickiewicza – Etap I (parking). 

 

XIII. EDUKACJA 

 

Liczba placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych : 

W 2020 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. 
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Działało również Niepubliczne Przedszkole Językowe „Akademia przedszkolaka” w Dynowie, dla 

którego miasto jest organem rejestrującym i dotującym. 

 

Liczba dzieci w placówkach oświatowo-wychowawczych w 2020 roku przedstawiała się 

następująco (według SIO – stan na 30.09.2020 r.): 

1) PSP Nr 1 – 496 uczniów, 20 oddziałów (od 19 do 30 uczniów w klasie), 

2) PSP Nr 2 – 64 uczniów, 8 oddziałów, (od 4 do 17 uczniów w klasie), 

3) Szkoła Muzyczna – 137 uczniów, 10 oddziałów, 

4) Przedszkole Miejskie – 247 dzieci, 10 oddziałów (do 25 dzieci w oddziale), 

5) Przedszkole Niepubliczne – 29 dzieci, 2 oddziały. 

Liczba dzieci w placówce opiekuńczej: 

Żłobek Miejski – 37 dzieci, 3 grupy, 

 

W poszczególnych placówkach zatrudnionych była następująca liczba nauczycieli:  

1) PSP Nr 1 - 46 nauczycieli, w tym 26 pełnozatrudnieni, 

2) PSP Nr 2 - 18 nauczycieli, w tym 5 pełnozatrudnieni, 

3) Szkoła Muzyczna - 22 nauczycieli, w tym 5 pełnozatrudnieni, 

4) Przedszkole Miejskie - 21 nauczycieli, w tym18 pełnozatrudnieni, 

5) Żłobek Miejski – 8 pracowników ( 1 dyr., 7 opiekunek), 

6) Przedszkole Niepubliczne – 7 nauczycieli 

 

 

Wydatki na poszczególne placówki oświatowe w 2020 roku kształtowały się następująco: 

1) PSP Nr 1: 

- Wynagrodzenie pracowników i pochodne – 4.256.010,41 zł, 

- Pozostałe wydatki (media, materiały i wyposażenie, odpis na ZFŚS itp.) 667.840,69 zł, 

- Subwencja oświatowa – 3.261.139,49 zł, 

- Wydatki z budżetu miasta – 1.662.711,61 zł 

2) PSP Nr 2: 

- Wynagrodzenie pracowników i pochodne – 889.269,72 zł, 

- Pozostałe wydatki – 136.490,04 zł, 

- Subwencja oświatowa – 680.987,72 zł, 

- Dotacja z budżetu państwa dla dzieci do lat 5 – 1.912,68 zł, 

- Wydatki z budżetu miasta – 342.859,36 zł. 

3) Szkoła Muzyczna: 

- Wynagrodzenie pracowników i pochodne – 1.056.658,46 zł, 

- Pozostałe wydatki – 114.558,78 zł 

- Subwencja oświatowa – 1 534.990,30 zł. Subwencja w całości pokryła wydatki szkoły.   

4) Przedszkole Miejskie: 

- Wynagrodzenie pracowników i pochodne – 1.856.407,66 zł, 

- Pozostałe wydatki – 220.784,97 zł, 

- Zwrot za wychowanie przedszkolne dzieci z naszego terenu, uczęszczające do innych placówek – 

69.835,80 zł, 

- Subwencja oświatowa  - 327.504,49 zł, 

- Dotacja z budżetu państwa dla dzieci do lat 5 – 260.615,29 zł, 

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

Miejskiego i Niepublicznego Przedszkola – 359.906,72 zł, 
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- Wydatki z budżetu miasta – 1.199.001,93 zł 

5) Przedszkole Niepubliczne – 200.127,38 zł (dotacja z budżetu miasta) 

 

Łącznie w 2020 roku Gmina Miejska Dynów  wydała na oświatę 9.852.020,03 zł z czego 5.804.622,00 zł 

stanowiła subwencja oświatowa przekazana z budżetu państwa ( ok. 59%), pozostałe środki pochodziły z 

budżetu miasta. 

 

Wydatki na  placówkę opiekuńczą w 2020 roku kształtowały się następująco: 

   Żłobek Miejski: 

   Wpływy: 

- opłaty rodziców (za pobyt) – 101.524,45 zł, 

- dotacja z programu „Maluch+ 2019” na funkcjonowanie – 77.760,00 zł, 

- środki z budżetu miasta – 148.747,28 zł. 

  Wydatki: 

- wynagrodzenie pracowników i pochodne - 257.186,15 zł, 

- pozostałe wydatki – 70.845,58 zł. 

  Wydatki ogółem : 328.031,73 zł 

 

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół: 

Gmina Miejska Dynów w 2020 roku zapewniała zbiorowy transport dla uczniów niepełnosprawnych, 

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

w 2020 roku było 4. Ponadto Gmina Miejska Dynów zwracała koszty dowozu 1 ucznia niepełnosprawnego 

do szkoły na terenie Rzeszowa, a później Nozdrzca rodzicowi, który sam własnym transportem dowoził 

dziecko do szkoły. W 2020 roku gmina z tego tytułu poniosła łączne wydatki w kwocie 18.748,99 zł. 

 

Stypendia za wyniki w nauce: 

W 2020 roku stypendia za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w ramach Programu Stypendialnego 

Gminy Miejskiej Dynów  przyznano 15 uczniom (w okresie I-VI) i 28 uczniom  

(w okresie IX-XII) w łącznej kwocie 23.720,00 zł. 

Stypendia socjalne: 

Natomiast na stypendia socjalne w 2020 roku wydano kwotę 63.940,90 zł, z czego 51.152,72 zł 

pochodziło z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, a 12.788,18 zł stanowił wkład własny 

gminy. Stypendia przyznano 60 uczniom. 

 

Wyniki egzaminacyjne uczniów szkół podstawowych: 

Po raz drugi zostały przeprowadzone egzaminy ósmoklasisty-odbyły się w czerwcu ze względu na 

pandemię. Zawieszenie zajęć i zdalne nauczanie zakłóciło przygotowania. Uczniowie Publicznej 

Szkoły Podstawowej Nr 1 uzyskali następujące wyniki : język polski :klasa VIIIa-55% , VIIIb-51 %, 

szkoła – 53 % ( stanin 4 ), matematyka : klasa VIIIa-38 % , VIIIb-43 % , szkoła- 40 % ( stanin 4 ), 

język angielski : klasa VIIIa- 52 % , VIIIb – 48 % , szkoła – 50 % ( stanin 5 ). 

Wyniki uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 z oddziałem przedszkolnym przedstawiają się 

następująco: język polski 59 %,  matematyka 44 %,-język angielski 54 % . 

Są one porównywalne ze średnimi wynikami w powiecie, które przedstawiają się następująco: 

język polski 59%,  matematyka 50%, język angielski 54%. 

Wyniki uzyskane przez uczniów były przedmiotem analizy na posiedzeniu rady pedagogicznej i na tej 

podstawie zostały sformułowane wnioski do dalszej pracy. 
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 XIV. KULTURA 

 

Miejski Ośrodek Kultury 

W 2020 roku MOK był organizatorem następujących wydarzeń kulturalnych na terenie Miasta: 

11 stycznia 

Młodzieżowy 

Dynowski 

Konkurs Kolęd i 

Pastorałek 

W konkursie bierze udział młodzież szkół 

podstawowych i średnich. Nagrody: złota, srebrna          

i brązowa bombka, nagrody pieniężny, dyplomy 

12 stycznia 

Koncert Kolęd 

Staropolskich w 

wykonaniu 

Orkiestry Dętej 

Koncert w Kościele parafialnym w Dynowie 

16-19 stycznia 

„Ferie z kulturą” 

Plac zabaw z 

Dmuchańcami 

Szkoła Podstawowa w Dynowie 

14 stycznia 

„Ferie z kulturą” 

Spektakl 

„Pinokio” 

Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej 

13-26 stycznia 

„Ferie z kulturą” 

– warsztaty 

artystyczne 

Zajęcia teatralne z Justyną Król; zajęcia wokalne             

z Wiolettą Pietrzak 

 

02 luty 

 

 

Koncert 

 

Noworoczny 

 

 

 

Wystąpiła: Dynowska Orkiestra, Wioletta Pietrzak             

z zespołem 

 

 

10 – 30 sierpnia 

 

Plenerowy Dom 

Kultury nad Sanem 

Cykl wydarzeń kulturalnych dla całych rodzin: 

koncerty, spektakle dl dzieci, spotkania, świetlica na 

świeżym powietrzu oraz plac zabaw z dmuchańcami 

 

 

 

9 sierpnia 

 

 

 

XIX Pogórzańska 

Nuta/ Przegląd 

kapel ludowych, 

instrumentalistów, 

zespołów 

śpiewaczych 

Współpraca: Wojewódzki Dom Kultury 

W efekcie konkursu przyznawane są rekomendacje do 

Ogólnopolskiego Festiwalu Ludowego w Kazimierzu 

Dolnym 

 

3 – 13 sierpnia 

 

I Plener rzeźbiarski 

im. Bogusława 

Kędzierskiego 

Wydarzenie realizowane w ramach projektu: „Daleko 

do miasta: narracje o kulturze lokalnej, Vol. 2. DOM/ 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego w ramach programu 

Kultura-Interwencje 

 

21-23 sierpnia 

 

Spacery 

fotograficzne 

Dynów – dom 

otwarty na cztery 

strony świata” 

Wydarzenie realizowane w ramach projektu: „Daleko 

do miasta: narracje o kulturze lokalnej, Vol. 2. DOM/ 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego w ramach programu 

Kultura-Interwencje 
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5 września 

 

 

Dynowskie sobótki 

– widowisko 

plenerowe 

Wydarzenie realizowane w ramach projektu: „Daleko 

do miasta: narracje o kulturze lokalnej, Vol. 2. DOM/ 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego w ramach programu 

Kultura-Interwencje 

 

26 września 

 

 

Ogólnopolska 

konferencja 

naukowa „Małe 

Miasta – Dom 

Polski” 

Wydarzenie realizowane w ramach projektu: „Daleko 

do miasta: narracje o kulturze lokalnej, Vol. 2. DOM/ 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego w ramach programu 

Kultura-Interwencje 

10 grudnia 

Realizacja filmu 

„Życzenia 

świąteczne od 

handlowców” 

Realizacja filmu o dynowskim jarmarku w wydaniu 

świątecznym 

18 grudnia 

 

Koncert kolęd 

„przy szopce” 

Koncert z okazji Świąt Bożego Narodzenia w 

wykonaniu Kapeli „Ludowej Pogórzanie” i grupy 

uczennic Akademii Muzycznej Wioletty Pietrzak 

 

Podsumowanie: 

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

kwotę: 35 000,00  zł 

Całkowity budżet na rok 2020 r: 481 500,60 zł 

Łączna liczba mieszkańców uczestnicząca w wydarzeniach kulturalnych to: około 2000 osób. 

Przy MOK w Dynowie w 2020 roku działały następujące zespoły (okresowo z zawieszoną 

działalnością spowodowaną pandemią): 

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 2020 roku następujące zajęcia dla dzieci i młodzieży: 

1. Zajęcia plastyczne prowadzone przez Marzenę Paszko 

2. Warsztaty tańca z młodzieżą podczas przygotowań do „Dynowskich Sobótek” 

 

  Biblioteka 

W  mieście w 2020 r. funkcjonowała jedna biblioteka publiczna. 
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Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2020 r. wynosił 23 585 woluminów, zaś na koniec roku 2020 

24 165– woluminów. W przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna liczba woluminów wynosiła 3,83 na 

dzień 1 stycznia 2020 r. oraz 3,96 na dzień 1 stycznia 2021 r. 

Na początku roku 2020 zarejestrowano 924 czytelniczek i czytelników, zaś na koniec roku 844.                                

W ciągu roku  2020 z usług biblioteki skorzystało 844 czytelniczek i czytelników, którzy skorzystali 

łącznie  z 18 222 woluminów.  

W poprzednim roku wzbogacono zbiory bibliotek o m.in. następujące pozycje: 1 069 

- za dotację 7 575,99 zł z Urzędu Miasta zakupiono 334 książki, 

- za dotację 5 000 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupiono 207 książek, 

- za darowiznę z Nadleśnictwa Dynów w wysokości 1 000 zł zostało zakupionych 81 książek, 

- dary od użytkowników to 447 książek na kwotę 910,39 zł. 

Literatura piękna dla dorosłych: 737 

Literatura piękna dla dzieci i młodzieży: 210 

Literatura z innych działów: 122 

Wymieniona biblioteka zatrudniała 2 pracowników. 

W bibliotece użytkowano 12 komputerów, w tym 12 komputerów z dostępem do Internetu. 

W 2020 r. biblioteka gminna zorganizowała następujące wydarzenia mające na celu promocję 

czytelnictwa: 

- 3 marca 2020r. odbyły się 2 spotkania autorskie z Krzysztofem Piersą –pisarzem, terapeutą 

uzależnień, pasjonatem gier komputerowych, pisarzem fantastyki. Pierwsze spotkanie odbyło się w 

Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Twórców Niepodległej Polski. Wzięła w nim udział 

młodzież z klas VI-VIII. Kolejne spotkanie zostało zorganizowane w siedzibie biblioteki a 

odbiorcami była młodzież z dynowskich szkół średnich. Tematyka obu spotkań dotyczyła 

uzależnienia od komputera. 

- 3 lekcje biblioteczne 

- zwiedzanie biblioteki 

     W wydarzeniach tych, które zostały zorganizowane od 1 stycznia do 11 marca 2020r., wzięło 

udział 345 mieszkańców. Od 12 marca do 4 maja 2020 roku biblioteka była zamknięta dla 

czytelników ze względu na pandemię Covid-19. Od 5 maja 2020r. w MBP w Dynowie czytelnicy 

mogli wypożyczać książki lecz obowiązywał zakaz wolnego dostępu do księgozbioru. Kafejka 

internetowa oraz czytelnia zostały całkowicie zamknięte.  

 
     W roku 2020 w Urzędzie Miasta Dynów obyło się głosowanie na projekty zgłoszone do Budżetu 

Obywatelskiego na rok 2021. Z czterech projektów wygrało działanie pod nazwą „Dziecko, które 

czyta, wyrasta na dorosłego, który myśli – utworzenie i wyposażenie działu dla dzieci w Miejskiej 

Bibliotece Publicznej w Dynowie”. Osobą zgłaszającą projekt była pani Alina Głąb, czytelniczka oraz 

uczestniczka warsztatów organizowanych przez bibliotekę.  

Realizacja inwestycji odbędzie się w 2021 roku. 

W 2020 roku na prowadzenie biblioteki i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała  150 500,00 zł. 
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 XV. SPORT 

 

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

warunków sprzyjających rozwojowi sportu w roku 2020. 

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 2020 

udzieliła stowarzyszeniom dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznego w łącznej wysokości  

45 000 zł. 

Burmistrz Miasta Dynów Zarządzeniem Nr 9/0050/INF/2020 z dnia 13 lutego 2020 roku ogłosił otwarty 

konkurs ofert na wsparcie finansowe zadania z zakresu rozwoju sportu w 2020 r. na terenie miasta 

Dynów, gdzie zastosowano tryb wyboru ofert z ustawy o działalności pożytku publicznego                                        

i wolontariacie.  

Oferty można było składać do dnia 6 marca 2020 r. 

 

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Zarządzeniem Nr 18/ 0050/INF/2020 Burmistrza 

Miasta Dynów z dnia 17 marca 2020r. na wsparcie finansowe zadania z zakresu rozwoju sportu w 2020 

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 2020 roku” 

 Umowa Nr INF.524.1.1.2020 z dnia 

04.05.2020r. 

 40 000,00 

2 Towarzystwa 

Gimnastycznego 

,Sokół" 

„Rozwój sportu na terenie miasta Dynów 

w 2020 roku”  

Umowa Nr INF.524.1.2.2020 z dnia 

22.06.2020r. 

 5 000,00 

 

 

 

 

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

a przekazane dotacje rozliczone w terminie.  Oprócz finansowej formy wsparcia Miasto Dynów w 2020 

roku współpracowało z  organizacjami  pozarządowymi wspierając rozwój sportu również poprzez inne 

formy nie tylko finansowe.  

Na terenie Miasta Dynów funkcjonuje obsługiwany przez dwóch Animatorów Sportu Kompleks Boisk 

Sportowych Orlik oraz Park Miejski z zespołem boisk sportowych i placem zabaw. Na wniosek 

zainteresowanych udostępniane są  gminne obiekty sportowe, boiska, a także przekazywane materiały 

promocyjne na potrzeby organizacji imprez sportowych. 

 

XVI.POMOC SPOŁECZNA 
 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji 

życiowych, których sami nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki  i możliwości. 

Pomoc społeczna udzielana jest na wniosek osoby zainteresowanej oraz z urzędu, a informacje  
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o osobach wymagających pomocy uzyskiwane są z różnych źródeł, np.: od pedagogów szkolnych, 

policji, kuratorów, pielęgniarek środowiskowych. 

 

W 2020 roku z powodu ubóstwa pomoc uzyskało 146 osób, co stanowi 2,39 % ogółu mieszkańców 

Dynowa. 

 

Beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej w 2020 roku było 353 osoby, w tym: 

❖ 120 osób w wieku 0 - 17 lat, 

❖  29 osób w wieku 18 - 25 lat, 

❖ 38 osób w wieku 26 - 35 lat, 

❖ 48 osób w wieku 36 - 45 lat, 

❖ 44 osoby w wieku 46 - 55 lat, 

❖  31 osób w wieku 56 - 65 lat, 

❖ 43 osoby w wieku 66 lat i więcej. 

 

W 2020r. zasiłki rodzinne wraz z dodatkami otrzymało 200 rodzin na 396 dzieci, świadczenia 

wychowawcze otrzymało 658 rodzin na 1136 dzieci, świadczenia z funduszu alimentacyjnego otrzymało 

25 rodzin na 42 dzieci. 
 

Kwota wydatkowana w zł w 2020 r. w skali gminy na: Liczba osób Liczba 

świadczeń 

Zasiłki celowe 40608 65 109 

Zasiłki stałe 88922 14 150 

Zasiłki okresowe 64301 37 161 

Świadczenia pieniężna na zakup 

żywności 
71181 74 279 

Dożywianie dzieci w szkołach 28558 91 6459 

Świadczenia wychowawcze 6362717 1136 13015 

Świadczenia rodzinne wraz z składkami 

na ubezpieczenie społeczne 
807930 545 7399 

Zasiłki dla opiekuna wraz z składkami 

na ubezpieczenie społeczne 
24968 3 32 

Świadczenia rodzicielskie 108992 20 120 

Zasiłki pielęgnacyjne 292894 131 1357 

Świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego 
187350 36 436 

Świadczenie z programu "Dobry Start" 216900 723 723 

Dofinansowanie pobytu osób w DPS 178825 7 77 
 

 

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 60 46,51 

Ubóstwo 52 40,31 

Bezrobocie 59 45,73 

Niepełnosprawność 57 44,19 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 26 20,16 
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Potrzeba ochrony macierzyństwa - w tym: 

wielodzietność 
19 14,73 

Alkoholizm 15 11,63 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego - ogółem 

5 3,88 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego - ogółem - w tym: rodziny niepełne 

2 1,55 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego - ogółem - w tym: rodziny wielodzietne 

3 2,33 

 

W 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydał 83 Kart Dużej Rodziny i 16 kart Dynowskiej Karty 

Dużej Rodziny. 

30 osób korzystało z pomocy w formie usług opiekuńczych oraz pomocy sąsiedzkiej - kwota  336540,57 

zł. 6 rodzin korzystało ze wsparcia asystenta rodziny - kwota 12250,00 zł. 

 W 2020 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 2020-2022 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Dynowie 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Dynowie jest ośrodkiem wsparcia  prowadzonym w formie 

placówki dziennego pobytu  i skierowanym do osób z zaburzeniami psychicznymi zwanych 

uczestnikami, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu oraz zdolności adaptacyjnych 

wymagają pomocy w zakresie przystosowania do życia w środowisku rodzinnym                 i społeczny, 

w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także integracji społecznej. 

 

Dom przeznaczony jest dla 35 osób z zaburzeniami psychicznymi w tym; osób spełniających kryteria 

określone w art.51c ust.5 ustawy o pomocy społecznej /niepełnosprawność sprzężona/              w tym; 

-osób  przewlekle psychicznie chorych /typ Domu A/ 

-osób z niepełnosprawnością intelektualną /typ Domu B/ 

-osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych /typ Domu C/ 

 

Ogólna liczba uczestników.  
W 2020r do ŚDS uczęszczały osoby:  z terenu Miasta Dynów – 23 osoby 

-z terenu Gminy Dynów -15 osób. 

 Łącznie w 2020r do ŚDS uczęszczało 38 osób. Stan na 31.12.2020r wynosił 38 osób/. 

z terenu Gminy Dynów/Harta, Łubno, Bachórz, Dąbrówka Starzeńska, Laskówka/. 
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W 2020r MOPS w Dynowie wydał 4 nowe decyzje kierujące do ŚDS, 2 decyzje związane były                                

z uchyleniem decyzji. 

 

Kierowanie do domu. 

Skierowanie do Domu odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej wydanej osobie 

zainteresowanej lub jej opiekunowi prawnemu w uzgodnieniu z kierownikiem ŚDS.  

Osoby zainteresowane skierowaniem do ŚDS lub ich opiekunowie prawni,  podanie wraz z niezbędnymi 

dokumentami /zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa                         

o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia                   

i braku przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie 

lokomocji  osób niepełnosprawnych fizycznie  także orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie                   

o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada/ składają do ośrodka pomocy społecznej 

właściwego ze względu na obszar zamieszkania osoby zainteresowanej.  

 

Zasoby finansowe domu przeznaczone na jego funkcjonowanie.  

 

Ośrodek merytorycznie podlega pod Wydział Polityki Społecznej w Rzeszowie a finansowany jest                    

w całości z budżetu Wojewody Podkarpackiego.  

W 2020r budżet Środowiskowego Domu Samopomocy w Dynowie wynosił 796 846,10zł w tym 

79 681,00zł przeznaczono na usługi remontowe. Za te środki zakończono prace remontowe rozpoczęte 

w 2019 r dotyczące wymiany pokrycia dachowego na budynku Domu, pomalowano pracownie 

terapeutyczną, korytarze, wymieniono posadzkę w sali terapeutycznej oraz wyremontowano 1 toaletę.  

Wymiana dachu znacznie poprawiła estetykę wyglądu budynku ale przede wszystkim sprawiła że dach 

nie przecieka podczas opadów deszczu ograniczono również ubytki ciepła.   

 

Formy i efekty prowadzonej działalności.  

 

Dom organizuje i prowadzi kompleksowe działania  pomocowe mające zapobiegać izolacji, 

wykluczeniu społecznemu, przywróceniu osobie jak największej w miarę możliwości sprawności 

fizycznej, kształtowaniu samodzielności rozumianej jako zdolność do samoobsługi i wykonywania 

prostych czynności dnia codziennego, jak również odciążenie rodzin które borykają się z ogromnym 

ciężarem  opieki nad osobami niepełnosprawnymi. 

Celem zasadniczym działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Dynowie  jest zapewnienie 

uczestnikom aktywnego i autentycznego uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym, stworzenie 

warunków zapewniających uczestnikom zaspokajanie indywidualnych potrzeb społecznych, 

poznawczych, życiowych, ukierunkowanych na podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych 

do samodzielnego  i satysfakcjonującego życia.  

 

Zadania realizowane są poprzez świadczenie usług w ramach indywidualnych i zespołowych 

treningów  w szczególności: 

 

I.      Trening funkcjonowania w codziennym życiu; 

I.1.   Trening dbałości o wygląd zewnętrzny,  

I.2.   Trening nauki higieny, 

I.3.   Trening kulinarny. 

I.4.   Trening umiejętności praktycznych realizowany w ramach poszczególnych pracowni; 

I.4..  Trening umiejętności praktycznych realizowany na terenie  ŚDS 

I.4.a.Trening umiejętności praktycznych realizowany w pracowni plastycznej,  

I.4.b.Trening umiejętności praktycznych realizowany w pracowni rękodzielniczej, 

I.4.c.Trening umiejętności praktycznych realizowany pracowni stolarskiej 
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I.4.e.Trening umiejętności praktycznych realizowany - w pracowni komputerowej z kącikiem 

fotograficznym,   

I.5.   Trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi  

II.     Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów  

IIa.  Trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i 

wspomagających sposobów porozumiewania się , w przypadku osób z problemami w komunikacji 

werbalnej. 

III.   Trening umiejętności społecznych 

IV.   Trening umiejętności spędzania czasu wolnego; 

IV.1. Trening umiejętności spędzania czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań literaturą,  

IV.2. Trening umiejętności spędzania czasu wolnego; rozwijanie zainteresowań audycjami radiowymi i 

telewizyjnymi  

IV.3. Trening umiejętności spędzania czasu wolnego; rozwijanie zainteresowań Internetem- 

IV.4. Trening umiejętności spędzania czasu wolnego; organizowanie i udział w spotkaniach 

towarzyskich i kulturalnych  

IV.5  Zajęcia w Sali Doświadczania Świata  

IV.6. Muzykoterapia. 

V.     Poradnictwo psychologiczne  

VI.    Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, 

VII. .Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych. Wsparcie w zakresie konsultacji 

lekarskich- uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarzy, pomoc przy zakupie leków, pomoc w 

dotarciu do jednostek ochrony zdrowia  

VIII. Niezbędna opieka 

IX.   Terapia ruchowa,  

IX.1. Zajęcia sportowe, gimnastyka, 

IX.2. Turystyka i rekreacja. 

X.    Inne formy postepowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub 

podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.  

W planach na 2020r ujęliśmy wiele spotkań i wyjazdów integracyjnych, jednak z powodu pandemii 

zmuszeni byliśmy do maksymalnego ich ograniczenia. 

 W 2020r uczestnicy ŚDS wzięli udział w następujących imprezach, spotkaniach integracyjnych, 

wyjściach do miejsc publicznych; 

1. 10.01.2020r Wyjazd do Szkoły Podstawowej w Ulanicy na przedstawienie jasełkowe                                        

w wykonaniu dzieci tamtejszej szkoły. 

2. 22.01.2020r Finisaż rzeźbiarza Bogusława Kędzierskiego. 

3. 28.01.2020r Wyjazd do Teatru i. W.Siemaszkowej w Rzeszowie na spektakl „Kolacja dla głupca”  

4. 30.01.2020r Udział w VII Przeglądzie kolęd i pastorałek w Brzozowie 

5. 20.02.2020 Zabawa karnawałowa  w Lesku. 

6. 25.02.2020r Zabawa karnawałowa w Birczy 

7. 10.09.2020r Udział w wycieczce na Słonne 

8. 16.09.2020r Wyjazd do Cergowej oraz do Pustelni Jana z Dukli 

9. 24.09.2020 Wyjazd w Beskid Niski i piesze wyjście na Górę Tokarnia 

10. 23.09.2020 Grill nad Sanem 

11. 28.09.2020 PFRON udział w konkursie plastycznym  

12. 07.10.2020 udział w jeździe samochodem „nauka jazdy samochodem na Błękitnym Sanie- Jeździć 

każdy może”. 

13. 27.10.2020r Wyjad do Leska oraz piesze wyjście na Górę Sobień. 

14. 26.11.2020 Zabawa andrzejkowa w ŚDS Dynów 

15. 21.12.2020 Wigilia w ŚDS Dynów 

16. Obchodzenie urodzin miesiąca. 



 

       RAPORT O STANIE GMINY MIEJSKIEJ DYNÓW  ZA ROK 2020 
 

str. 35 

 

Jednym z zadań które staramy się realizować jest również wspieranie i motywowanie podopiecznych  

do stałych kontaktów z poradniami specjalistycznymi. Kilkakrotnie pracownik Domu wyjeżdżał do 

poradni specjalistycznych do Rzeszowa z uczestnikami wymagającymi takiej pomocy                          

Zawieszenie działalności śds w okresie od 12.03.2020r do 24.05.2020. 

 

Rok 2020 był szczególnie trudny dla funkcjonowania ŚDS oraz jego uczestników z powodu pandemii 

covid -19. W okresie od 12.03.2020r do 24.05.2020r czasowo zawieszona była działalność ŚDS                           

w Dynowie  

Okres zawieszenia działalności ŚDS spowodował konieczność dostosowania się do wymagań nowej 

sytuacji pandemicznej. Wszyscy uczestnicy pozostawali w domach co spowodowało że zmieniły się 

potrzeby uczestników oraz  sposób i zakres pracy pracowników. Praca świadczona była zdalnie poprzez 

kontakt z uczestnikami telefonicznie oraz poprzez inne środki komunikacji zdalnej, ale również w 

domach uczestników.   

 W okresie zamknięcia ŚDS  wypełniono uczestnikom wnioski do PFRON o dofinansowanie ze środków 

programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym   w wyniku żywiołu lub sytuacji 

kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi- Moduł III” na otrzymanie wsparcia finansowego tzw. 

500+ na okres 3 miesięcy zamknięcia Domu – łącznie po 1500.00zł otrzymało 31 uczestników mających 

orzeczenie o niepełnosprawności bądź stopień niepełnosprawności. 

 

Liczba pracowników zatrudnionych w podziale na stanowiska pracy. 

 

W 2020r. stan zatrudnienia ogółem wynosił 9 osób zatrudnionych na  7,6 etatu. Dodatkowo, usługi 

psychologiczne świadczył psycholog zatrudniony w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 

 

Dowóz uczestników. 

 

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

do placówki. Podczas przejazdu uczestnicy objęci są opieką pracownika Domu. Miejsce przywozu                      

i odwozu podopiecznego uzgadnia się z samym uczestnikiem bądź opiekunem prawnym, rodzicem.  

Uczestnicy na zajęcia dowożeni byli z miejsc zamieszkania ; Bachórz, Harta, Laskówka, Dynów- 

Przedmieście, Dynów – Bartkówka, Dąbrówka Starzeńska.   Umożliwia  to lepsze organizowanie czasu 

pracy, oraz dostęp do usług świadczonych w Domu osobom mającym problemy z poruszaniem się czy 

cierpiących na różnorodne bariery psychiczne. Posiadanie własnego środka transportu stało się 

szczególnie ważne w okresie pandemii gdyż umożliwiało zachowanie dystansu społecznego, a tym 

samym znacznie obniżało ryzyko zarażenia się wirusem covid – 19. 

 

 XVII. BEZPIECZEŃSTWO 

Ochrona Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 

 

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 2020 roku w porównaniu do 2019 i  2018 r ilustruje poniższa tabela: 

   

Lp. Kategoria przestępstwa 
Rok 

2018 

Rok 

2019 

Rok 

2020 

 

Wzrost  (+) 

Spadek  (-) 

do roku 2019 

1.  Uszkodzenie mienia  6 5 1 -4 
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2.  Bójka, pobicie  0 0 1 +1 

3.  Uszkodzenie ciała  2 1 3 +2 

4.  Kradzież cudzej rzeczy  7 4 3 -1 

5.  Kradzież z włamaniem  2 3 3 -- 

6.  Ustawa o narkomanii  3 2 2 -- 

7.  Przestępstwa drogowe  12 13 2 -11 

8.  Prowadzenie pojazdu w 

stanie nietrzeźwości  

8 15 10 -5 

9.  Oszustwa  2 4 5 +1 

10.  Znęcanie się  1 0 1 +1 

11.  Alimenty  4 3 8 +5 

12.  Uporczywe nękanie  2 1 0 -1 

13.  Groźby karalne  - 1 0 -1 

14.  Pożar  2 2 0 -2 

15.  Próby samobójcze 

 nagłe zgony   

2 

4 

2 

3 
0 

-2 

-1 

     16. Znęcanie się nad 

zwierzętami 
1 1 0              0 

 

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. 

 

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 – aparaty powietrzne AERIS 4 kpl, sygnalizator bezruchu 8 szt,  

   ubrania specjalne 8 kpl 

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

  Jelcz GCBA 5000., FORD TRANSIT,   motopompy: PO5-3 szt ,  pompy szlamowe WT 40 i  

  WT 30, 1 pompa pływająca NIAGARA,  oraz urządzenie ratownicze LUKAS, wentylator    

  oddymiający, pilarka do drewna, pilarka do betonu i stali, agregat prądotwórczy 3kW – 3 szt,  

  agregat prądotwórczy siłowy 6,5 kW, torba PSP  R1 

 - OSP Bartkówka - wozy ratowniczo-gaśnicze: star 244 z 1979 r. żuk GLM z 1989 r. ,   

   motopompy: PO5 – 1 szt, ,motopompa Kohler M8/8 1 szt, pompa pływająca NIAGARA   

   pompa szlamowa WTX 1 szt, agregat trójfazowy 9,6 kW 1 szt, agregat jednofazowy 1 szt,  

   zestaw PSP R1, AED 1 szt, aparaty powietrzne Fenzy 2 kpl. 

 

Liczba członków( druhów) w poszczególnych jednostkach OSP 

 

Jednostka 

OSP 

Dynów 

Przedmieście 

Członkowie 

Zwyczajni, w tym: 

Honorowi- 2  Wspierający - 0 

Mężczyźni- 28 Kobiety- 9 

Drużyna 

młodzieżowa  

Chłopcy - 4 

Dziewczęta - 6 
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Jednostka 

OSP Dynów 

Zwyczajni  

w tym: 

Mężczyźni - 27 

Kobiety 5 

Honorowi – 1 
Wspierający  - 22 

(orkiestra) 

Jednostka 

OSP 

Bartkówka 

Zwyczajni  

w tym: 

Mężczyźni - 47 

Kobiety - 11 

Honorowi - 4 Wspierający - 0 

 

Szczegółowy wykaz wyjazdów jednostek OSP do poszczególnych zdarzeń w roku 2020  

 w porównaniu do roku 2019 
 

 

W 2020 r. na utrzymanie i doposażenie jednostek OSP w Dynowie wydatkowano łącznie   

          150.536,37 zł.  

 

 

         XVIII. REALIZACJA UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ RADĘ MIASTA DYNÓW   

 

Rada  Miasta Dynów jest organem stanowiącym i kontrolnym. W skład Rady wchodzi 15 radnych 

wybranych przez mieszkańców miasta w wyborach przeprowadzonych zgodnie z obowiązującym 

kodeksem wyborczym. Rada obraduje na sesjach (zwyczajnych i nadzwyczajnych) zwoływanych przez 

Przewodniczącego Rady. Termin i porządek sesji, podawany jest do publicznej wiadomości. Sesje Rady 

są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk - zapis cyfrowy audio 

i video. 

Rada Miasta  Dynów VIII kadencji w 2020 r. podjęła ogółem 52 uchwały, z czego 30 uchwał stanowiły 

akty prawa miejscowego.  

   Z powierzonych do realizacji Burmistrzowi Miasta 52 uchwał: 

- 38 zrealizowano, 

- 13  jest w trakcie realizacji, 

- 1 nie zrealizowano z powodu stwierdzenia nieważności uchwały w związku z wydanym 

rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody  Podkarpackiego.  

 

 

 

 

 

 Lp. Ilość zdarzeń 
Rodzaj           

zdarzenia 

 

 

 

 

 

Jednostka OSP 

Rok 2019 Rok 2020 
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1

. 
OSP Dynów 

Przedmieście 
10 9 0 0 190 209 2 9 0 1 23 35 

2

. 
OSP Dynów 21 14 2 1 18 56 12 23 2 - 7 44 

3

. 
OSP 

Bartkówka 
9 0 0 0 40 49 3 9 0 0 44 56 

RAZEM 40 23 2 1 248 314 17 41 2 1 74 135 
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XIX PODSUMOWANIE 

 

Celem przygotowania niniejszego raportu jest uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą 

i społeczną Gminy  Miejskiej Dynów oraz wskazanie na działania podjęte w 2020 r. przez organ 

wykonawczy – Burmistrza Miasta Dynów.  

W szczególności analizie poddana została realizacja budżetu, polityk, programów i strategii oraz uchwał 

Rady  Miasta Dynowa. 

Prezentowane dane o funkcjonowaniu Gminy  Miejskiej Dynów zgromadzone zostały według stanu na 

dzień 31 grudnia 2020 r. Raport został opracowany w oparciu o dokumenty będące w posiadaniu Urzędu, 

w tym szereg sporządzanych i przekazywanych – również instytucjom zewnętrznym – sprawozdań                             

i raportów. 

Realizację budżetu oraz polityk miasta za 2020 rok należy ocenić pod wieloma względami pozytywnie.  

Od początku marca Polska zmaga się z pandemią koronawirusa. W związku z tym istotnie ograniczono 

życie społeczno-gospodarcze, co przyczyniło się do zmniejszenia dochodów z podatku PIT (w stosunku 

do pierwotnie szacowanych dla miasta przez Ministerstwo Finansów przy uchwalaniu budżetu).  

Ponadto wystąpiła konieczność poniesienia niezaplanowanych wcześniej wydatków na ochronę zdrowia                              

i bezpieczeństwo sanitarne. 

 


