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I.WSTĘP
Szanowni Państwo,Drodzy Mieszkańcy,
oddaję w Wasze ręce Raport o stanie Miasta za rok 2021. Podobnie jak w latach ubiegłych starałem
się dostarczyć Państwu jak najwięcej danych pomocnych w przeprowadzeniu debaty nad raportem,
w której mogą brać udział również Mieszkańcy, podczas sesji absolutoryjnej.
Za nami rok pełen wyzwań.
W roku 2021 realizowane były bieżące zadania, opisane w niniejszym raporcie, którym towarzyszyły
niełatwe okoliczności pandemii koronawirusa.
Czas pandemii miał istotny wpływ na sposób zarządzania Urzędem i Miastem, ze względu na
utrudnienia organizacyjne związane z zdalną pracą, absencją urzędników oraz ryzykiem finansowym,
które dotkliwie odczuły wszystkie samorządy. Jednocześnie podejmowaliśmy liczne działania w
kierunku zapewnienia realizacji na najwyższym poziomie usług publicznych, zarówno tych bieżących,
jak i tych powstałych w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa epidemicznego w Mieście.
Pomimo niesprzyjających okoliczności zewnętrznych, wypracowywaliśmy nowe standardy obsługi
Klienta.
W 2021 roku szczególną uwagę poświęcaliśmy rozbudowanie sieci wądociagowej i kanlizacyjnej
oraz remontowi dróg gminnych
W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować pracownikom Urzędu Miejskiego w Dynowie
oraz gminnych jednostek organizacyjnych, za ich zaangażowanie w wykonywaniu swoich codziennych
obowiazków, na które nałożyły się pandemiczne obostrzenia w 2021 i poprzednim roku.
Dziękuję Radnym Miasta Dynów za kolejny rok bardzo dobrej, merytorycznej i owocnej współpracy.
Dziękuję w szczególny sposób Mieszkańcom, którzy wskazują problemy i szukają rozwiązań,
proponują swoje rozwiązania w trosce o piękno, rozwój i przyszłość Miasta.
Zapraszam do zapoznania się z Raportem o stanie Miasta Dynowa za rok 2021 i pozostawiam
Państwu ocenę naszych działań polegających na zarządzaniu Urzędem i zasobami Miasta.

Z wyrazami szacunku
Zygmunt Frańczak
Burmistrz Miasta Dynów
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II. 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.
Dynów jest gminą miejską, jedną ze 164 gmin województwa podkarpackiego, położoną w centralnej
jego części, na styku czterech powiatów: rzeszowskiego, przemyskiego, przeworskiego
i brzozowskiego.
Geograficznie usytuowany jest na Pogórzu Karpackim, w jego czści określanej jako Pogórze
Dynowskie, w dolinie Sanu na wysokości 250-270 m n.p.m. Przez miasto otoczone wzniesieniami
przepływa rzeka San, będąca dopływem Wisły. Dynów leży na skrzyowaniu dróg biegnących
z Przełęczy Dukielskiej do Przemyśla oraz z Sanoka do Rzeszowa. Są to drogi krajowe nr 884 (Przemyśl
– Domaradz), nr 879 ( Lublin-Przeworsk – Grabownica), nr 873 (Rzeszów – Dynów) i nr 877 (Lańcut
– Dynów). Drogi te tworzą korzystne połączenie z Ukrainą i Słowacją, co podnosi atrakcyjnojność
gospodarczą miasta w regionie.
III. DEMOGRAFIA
Na dzień 31 grudnia 2021 r ogólna liczba mieszkańców wynosiła: 6050 w tym 3064 kobiet
i 2985 mężczyzn.
W okresie od stycznia do grudnia 2021 roku liczba mieszkańców Dynowa zmniejszyła się o 49 osób.
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Struktura wieku wg grupowania ekonomicznego latach 2020-2021:
Stan na dzień
Płeć
Przedział wieku w latach
0-17
18-59
60 i powyżej

31grudnia 2020 r

31grudnia 2021r

meżczyżni

kobiety

razem

mężczyźni

kobiety

razem

592
2034
387

533
1781
772

1125
3815
1159

582
1989
414

533
1741
790

1115
3730
1204

Przewagę liczebną w Dynowie stanowią osoby w wieku produkcyjnym 61,55 % 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 2021 roku:
❖ urodziło się 51 dzieci, w tym 25 dziewczynek i 26 chłopców,
❖ imiona, jakie najczęściej nadawano chłopcom to: Jan,Filip,Dominik,Nikodem, zaś dziewczynkom to:
Marcelina,Martyna,Milena,Blanka.
❖ zmarło 76 osób, w tym 36 kobiet i 40 mężczyzn.
Wobec powyższego przyrost naturalny w 2021 roku wyniósł minus 25 osób, przewaga liczby zgonów
w stosunku do liczby urodzeń wyniosła 25 %.
W 2021 roku w Dynowie „miłość, wierność i uczciwość małżeńską” ślubowało sobie 34 pary.
 11 ślubów cywilnych zostało zawartych w USC Dynów,
 23 śluby konkordatowe zostały zawarte w kościele parafialnym w Dynowie oraz w kościele
parafialnym w Dynowie Bratkówce.
IV. FINANSE GMINY
Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz
przychodów i rozchodów tej jednostki. Budżet Miasta Dynów na 2021 rok został przyjęty Uchwałą Nr
XXIII/153/21 Rady Miasta Dynów z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Miejskiej Dynów na 2021 rok.
W 2021 roku zrealizowano budżet Miasta w następujących wielkościach:
1. Realizacja budżetu w złotych
Plan

wykonanie

% wyk.

Dochody

42 360 170,25

39 397 490,36

93,01

Wydatki

44 410 434,73

36 338 795,35

81,82

Nadwyżka /Deficyt

-2 050 264,48

3 058 695,01

Przychody

3 812 005,48

2 769 297,55

72,65

Rozchody

1 761 741,00

1 761 741,00

100,00

2. Realizacja dochodów w złotych
Plan

wykonanie

% wyk.

% do
dochodów
ogółem

Dochody ogółem, z tego:

42 360 170,25

39 397 490,36

93,01

majątkowe

10 558 825,00

7 740 663,42

73,31

19,65

bieżące

31 801 345,25

31 656 826,94

99,55

80,35
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3. Realizacja wydatków w złotych
Plan

wykonanie

% wyk.

% do
wydatków
ogółem

Wydatki ogółem, z
tego:

44 410 434,73

36 338 795,35

81,82

majątkowe

12 737 014,00

6 460 649,81

50,72

17,78

bieżące

31 673 420,73

29 878 145,54

94,33

82,22

Zadłużenie Miasta Dynów na dzień 31 grudnia 2021 roku
Wyszczególnienie
Zobowiązania wg tytułów dłużnych
1. Kredyty
Bank Ochrony Środowiska
Bank Spółdzielczy w Dynowie
2. Pożyczki
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2021 r.
4 972 150,90
2 161 691,00
1 430 946,00
730 745,00
2 810 459,90
22 958,00
2 787 501,90

V. 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.
1.

Kierunek działania

Opis

Cele założone w Strategii:
Cel strategiczny nr 2: Poprawa
stanu rozwoju zasobów
technicznych miasta,
Cel operacyjny 2.6: Poprawa
stanu zabezpieczenia
przeciwpożarowego.
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
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oceniony pozytywnie i wybrany
przez Zarząd Województwa
Podkarpackiego do
dofinansowania, czego
konsekwencją było podpisanie
umowy o dofinansowanie
projektu.
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.

2.

3.

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”.
Projekt został oceniony
pozytywnie i wybrany przez
Zarząd Województwa
Podkarpackiego do
dofinansowania, czego
konsekwencją było podpisanie
umowy o dofinansowanie
projektu.

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,

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. 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.

Projekt w
trakcie
realizacji.

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

Inwestycja
została
zakończona,
odebrana
protokolarnie od
Wykonawcy i
przekazana do
eksploatacji
Zakładowi
Gospodarki
Komunalnej
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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 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

miejskiej stacji uzdatniania wody w Dynowie.
Koszt całkowity projektu po przetargu:
1 107 196,80 zł,
Dofinansowanie UE: 753 078,21 zł
Przedmiotem projektu była budowa miejskiej
rozdzielczej sieci wodociągowej – etap II
o długości ok. 9 km, zakup wyposażenia do
miejskiej stacji uzdatniania wody w Dynowie
(rezerwowa sprężarka powietrza) oraz
wykonanie monitoringu studni głębinowych
(zakup
z dostawą i montażem modułu
telemetrycznego wraz z osprzętem i szafką
monitoringu: 7 szt.).

w Dynowie w
lipcu 2021 r.
Projekt został
zakończony
i rozliczony.

Inwestycja polegała na rozbudowie
istniejących na terenie miasta Dynów sieci
wodociągowych magistralnych oraz sieci
wybudowanej w ramach pierwszego etapu
rozbudowy.

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

Przedmiotem projektu była przebudowa
dachu budynku OSP zlokalizowanego przy
ul. Szkolnej w Dynowie. Zadanie miało na
celu wymianę pokrycia dachowego oraz
wydłużenie okapów połaci dachowej z
powodu wybrakowanego i zużytego
istniejącego pokrycia
z dachówki ceramicznej.
Zakres przebudowy obejmował
kondygnację strychu w zakresie
konstrukcji oraz dach budynku wraz z
dachem wieży.
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Całość robót
budowlanych
została
zrealizowana w
2021 r.
Inwestycja
została
zakończona,
odebrana
protokolarnie
końcowo od
Wykonawcy
i przekazana do
eksploatacji
OSP Dynów
przy ul. Szkolnej
we wrześniu
2021 r.
Projekt został
zakończony
i rozliczony.
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5.

umowy o dofinansowanie
projektu.

Budynek ten jest budynkiem użyteczności
publicznej. Na I piętrze zlokalizowana jest
sala widowiskowa ze sceną i zapleczem
przeznaczonym na cele kulturalne.
Pomieszczenia te przeznaczone są do
przygotowywania i organizowania
wydarzeń kulturalnych: prób orkiestry i
kapel, widowisk teatralnych, koncertów,
konkursów, przeglądów artystycznych,
prelekcji. Przeprowadzenie przebudowy
dachu pozwoli na regularną organizację w
tym miejscu wydarzeń kulturalnych i
stworzenie spójnej oferty kulturalnej i
możliwości aktywnego spędzania czasu w
szczególności dla osób młodych i
seniorów. Stworzenie odpowiednich
warunków do prowadzenia działalności
poszerzy możliwości tworzenia ciekawych
inicjatyw kulturalnych w Dynowie.

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.

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
Aby zrealizować założone w
fotowoltaiczną.
Strategii cele Gmina Miejska
Zakres przedmiotowego zadania obejmuje:
Dynów złożyła
1. Budowę odcinków sieci kanalizacji
w odpowiedzi na ogłoszony
sanitarnej grawitacyjnej oraz rurociągów
nabór wniosek o dofinansowanie
tłocznych kanalizacji – ok. 10 km (sieć
projektu pn. „Budowa
kanalizacyjna wraz z uzbrojeniem i
kanalizacji sanitarnej
urządzeniami, odtworzeniem nawierzchni)
w Dynowie przy ul. Bartkówka
2. Budowę przepompowni ścieków
wraz z budową przejścia pod
sanitarnych (3 szt.)
dnem rzeki San kanałem
3. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o
sanitarnym i rozbudową
mocy 36,9 kWp na terenie oczyszczalni
miejskiej oczyszczalni ścieków o
ścieków w Dynowie.
instalację fotowoltaiczną”.
Projekt został oceniony
Wartość projektu ogółem po przetargu na
pozytywnie i wybrany przez
roboty budowlane: 7 564 819,80 zł
Zarząd Województwa
Wydatki kwalifikowane: 5 433 368,49 zł
Podkarpackiego do
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6.

dofinansowania, czego
konsekwencją było podpisanie
umowy
o dofinansowanie projektu.

Dofinansowanie ze środków UE: 4 618 363,20
zł (85 % wydatków kwalifikowanych)
Wkład własny wraz z kosztami
niekwalifikowanymi: 2 946 456,60 zł

Cele założone w Strategii:
Cel strategiczny nr 2: Rozwój
infrastruktury wpływającej na
poziom jakości życia
mieszkańców.
Cel operacyjny nr 2: Rozwój
infrastruktury kulturalnorekreacyjnej 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.

Konsekwencją realizacji zapisów ujętych w
Strategii jest złożenie w odpowiedzi na
ogłoszony nabór projektów w ramach RPO
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

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.
W 2021 r. i
obecnie projekt
znajduje się na
miejscu 2.

1. Budowa linowego placu zabaw przy ul.
Bartkówka w Dynowie – w ramach
Budżetu Obywatelskiego na 2020 r.
Zakres rzeczowy zadania: budowa linowego
placu zabaw przy ul. Bartkówka w Dynowie,
zlokalizowanego na działce gminnej przy
budynku Ochotniczej Straży Pożarnej –
ul. Bartkówka. Założenia kompletnego

W grudniu 2021
r. zadanie nr 1
zostało
zakończone.
Realizacja
zadania nr 2
trwała od lipca

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.
7.

Cele założone w Strategii:
Cel strategiczny nr 2: Poprawa
stanu rozwoju zasobów
technicznych miasta,

Cel operacyjny 2.1: Poprawa
stanu technicznego,
funkcjonalności i estetyki
obiektów użyteczności
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wyposażenia placu zabaw to: siedem urządzeń
linowych, w tym m.in. piramida linowa,
huśtawka plaster miodu, siatka wspinaczkowa,
tunel z lin oraz ławeczki, kosze na śmieci i
Aby zrealizować założone w
tablica informacyjna, ogrodzenie placu a także
Strategii cele Gmina Miejska
Dynów realizowała inwestycje w miejsca parkingowe wraz z dojazdem do placu
zabaw.
przedmiotowym zakresie z
Całkowita wartość realizacji inwestycji to:
budżetu miasta:
46 747,59 zł brutto. Inwestycja została w
1. Budowa linowego placu
zabaw przy ul. Bartkówka w całości sfinansowana ze środków własnych
budżetu Miasta.
Dynowie – w ramach
Budżetu Obywatelskiego na
2. Utworzenie
2020 r.
i wyposażenie działu dla dzieci w Miejskiej
2. Utworzenie
Bibliotece Publicznej w Dynowie – w
i wyposażenie działu dla
ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 r.
dzieci w Miejskiej
Zakres rzeczowy zadania: Utworzenie i
Bibliotece Publicznej w
wyposażenie działu dla dzieci wraz z
Dynowie – w ramach
remontem lokalu Biblioteki Miejskiej w
Budżetu Obywatelskiego na
Dynowie, polegający na wymianie instalacji
2021 r.
elektrycznej wraz
z wymianą opraw oświetleniowych,
wykonanie sufitu podwieszanego, wymiana
drzwi wewnętrznych, malowanie lokalu po
wykonanych robotach a także wykonanie
szafy na antresoli i zakup wyposażenia do
kącika dla dzieci m.in. meble (szafki i regały na
książki, stolik, cztery krzesełka), siedziska dla
dzieci, puzzle, klocki, zestawy edukacyjne, gry
itp.

publicznej oraz przestrzeni
publicznych.

Całkowita wartość realizacji inwestycji to:
102 630,41 zł brutto.
Środki finansowe przeznaczone na
realizację w ramach Budżetu
Obywatelskiego: 50 000 zł brutto,
pozostała kwota została przeznaczona
dodatkowo, w celu kompleksowej
realizacji zadania. Inwestycja została w
całości sfinansowana ze środków
własnych budżetu Miasta.
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8.

Konsekwencją realizacji zapisów ujętych w
Strategii jest złożenie w odpowiedzi na
ogłoszony nabór wniosku o dofinansowanie
inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej i
rozbudowa (modernizacja) SUW oraz
budowa kanalizacji sanitarnej w Dynowie etap I” w ramach Rządowego Funduszu Polski
Ład: Program Inwestycji Strategicznych .
Zakres projektu obejmuje:
1. Budowę sieci wodociągowej na terenie
miasta Dynowa o łącznej długości ok. 26
km wraz z przejściem pod dnem rzeki San
kanałem wodociągowym metodą
przewiertu sterowanego, a także rozbudową
(modernizacją) istniejącej stacji uzdatniania
Aby zrealizować założone w
wody
Strategii cele Gmina Miejska
w Dynowie (SUW),
Dynów złożyła
2.
Budowę
sieci kanalizacji sanitarnej z
w odpowiedzi na ogłoszony
przyłączami
o łącznej długości ok. 5 km.
nabór wniosek o dofinansowanie
inwestycji pn. „Budowa sieci
Kwota wstępnej promesy uzyskanej w
wodociągowej i rozbudowa
listopadzie 2021 r. na realizację inwestycji
(modernizacja) SUW oraz
budowa kanalizacji sanitarnej w wynosiła 12 255 000,00 zł (95 %), wkład
własny - 645 000,00 zł (5 %).
Dynowie - etap I” w ramach
Wartość inwestycji przed przetargiem:
Rządowego Funduszu Polski
12 900 000,00 zł.
Ład: Program Inwestycji
Strategicznych.
Wniosek został oceniony
pozytywnie
i wybrany do dofinansowania,
czego konsekwencją było
uzyskanie w 2021 r. wstępnej
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.

Termin
realizacji
inwestycji:
2022-2023

promesy na realizację
inwestycji wysokości
12 255 000 zł.
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2017-2023

Lp.

Kierunek działania

Opis

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

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
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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
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

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
- Utworzenie strefy rekreacyjnej dla rodzin z dziećmi
i seniorów (boisko wielofunkcyjne, plac zabaw,
siłownia zewnętrzna, parking)
- Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 835 LublinGrabownica 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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VI. INFORMACJA Z REALIZACJI INWESTCYJI W 2021 ROKU
1.Podstawowe inwestycje realizowane w 2021 roku i zadania bieżące realizowane przy
udziale środków zewnętrznych
Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

1

Inwestycja w ramach
projektu pn. „Budowa
i przebudowa miejskiej
rozdzielczej sieci
wodociągowej – etap II
i modernizacja miejskiej
stacji uzdatniania wody
w Dynowie”
dofinansowanego ze
środków UE w ramach
RPO WP na lata 2014-2020

2.

3

4.

Inwestycja w ramach
projektu pn. „Rozwijanie
infrastruktury społecznej
przeznaczonej na
działalność kulturalną
poprzez przebudowę
budynku OSP w Dynowie
polegającą na przebudowie
dachu” dofinansowanego ze
środków UE w ramach
PROW na lata 2014-2020
Inwestycja w ramach
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”
dofinansowanego ze
środków UE w ramach
RPO WP na lata 2014-2020
„Rozwój Odnawialnych
Źródeł Energii na terenie
Gminy Dubiecko, Gminy
Krzywcza, Gminy Miejskiej
Dynów i Gminy Bircza”, w
ramach działania 3.1 Rozwój
OZE – projekty parasolowe
RPO WP na lata 2014-2020, w

Data
rozpoczęcia
realizacji
zadania

Kwota
zewnętrznego
finansowania w
roku 2021
w zł

Wkład własny
w roku 2021
w zł

Łączne
nakłady
finansowe
w roku 2021 w
zł

28.07.2020 r.

651 932,42 zł

330 855,96 zł

982 788,38 zł

15.04.2021 r.

95 635,00 zł

358 872,51 zł

454 507,51 zł

30.06.2021 r.

678 929,71 zł

303 521,52 zł

982 451,23 zł

10.05.2021

24 310,00

6 578,00

30 888,00

str. 14

RAPORT O STANIE GMINY MIEJSKIEJ DYNÓW ZA ROK 2021

zakresie montażu instalacji
kotłów na biomasę.
5.

„Rozwój Odnawialnych
Źródeł Energii na terenie
Gminy Dubiecko, Gminy
Krzywcza, Gminy Miejskiej
Dynów i Gminy Bircza”, w
ramach działania 3.1 Rozwój
OZE – projekty parasolowe
RPO WP na lata 2014-2020, w
zakresie montażu instalacji
pomp ciepła.

10.05.2021

128 367,00

34 734,60

163 101,60

2.Realizacja Budżetu Obywatelskiego na 2020 r. – budowa linowego placu zabaw przy ul.
Bartkówka w Dynowie.
Zakres rzeczowy zadania: budowa linowego placu zabaw przy ul. Bartkówka w Dynowie,
zlokalizowanego na działce gminnej przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej –
ul. Bartkówka. Założenia kompletnego wyposażenia placu zabaw to: siedem urządzeń linowych, w tym
m.in.
piramida
linowa,
huśtawka
plaster
miodu,
siatka
wspinaczkowa,
tunel
z lin oraz ławeczki, kosze na śmieci i tablica informacyjna, ogrodzenie placu a także miejsca parkingowe
wraz z dojazdem do placu zabaw.
Dotychczas na placu zabaw zostały zamontowane następujące elementy placu zabaw:
- Piramida linowa – 1 szt.,
- Tunel z lin – 1 szt.,
- huśtawka „gniazdo plaster miodu” – 1 szt.,
- ławka parkowa – 2 szt.,
- tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw – 1 szt.
Zestawienie dotychczas poniesionych kosztów realizacji zadania:
1) opracowanie dokumentacji projektowej: 13 653,00 zł. brutto
2) dostawa i montaż urządzeń: 33 094,59 zł. brutto
Całkowita wartość realizacji inwestycji to: 46 747,59 zł. brutto. Inwestycja została w całości
sfinansowana ze środków własnych budżetu Miasta.
Realizacja zadania trwała od czerwca 2020 r. do grudnia 2021 r. i została zrealizowana zgodnie z
zawartymi umowami.

3.Realizacja Budżetu Obywatelskiego na 2021 r. – „Dziecko, które czyta wyrasta na dorosłego, który
myśli – utworzenie i wyposażenie działu dla dzieci w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dynowie”
Zakres rzeczowy zadania: Utworzenie i wyposażenie działu dla dzieci wraz z remontem lokalu
Biblioteki Miejskiej w Dynowie, polegający na wymianie instalacji elektrycznej wraz
z wymianą opraw oświetleniowych, wykonanie sufitu podwieszanego, wymiana drzwi wewnętrznych,
str. 15
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malowanie lokalu po wykonanych robotach a także wykonanie szafy na antresoli i zakup wyposażenia
do kącika dla dzieci m.in. meble (szafki i regały na książki, stolik, cztery krzesełka), siedziska dla dzieci,
puzzle, klocki, zestawy edukacyjne, gry itp.
Zestawienie kosztów realizacji zadania:
1) opracowanie dokumentacji projektowej: 6 000,00 zł. brutto
2) wykonanie i montaż szafy na antresoli: 8 225,50 zł. brutto
3) zakup wyposażenia do działu dziecięcego: 8 896,00 zł. brutto.
4) wykonanie robót związanych z remontem lokalu: 79 508,91 zł. brutto
Całkowita wartość realizacji inwestycji to: 102 630,41 zł. brutto.
Środki finansowe przeznaczone na realizację w ramach Budżetu Obywatelskiego: 50 000 zł. brutto,
pozostała kwota została przeznaczona dodatkowo, w celu kompleksowej realizacji zadania. Inwestycja
została w całości sfinansowana ze środków własnych budżetu Miasta.
Realizacja zadania trwała od lipca 2021 r. do kwietnia 2022 r. i została zrealizowana zgodnie
z zawartymi umowami.

4.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
ul. Polnej w Dynowie – realizacja 2021 r.

i

wodociagowej

wraz

z

przyłączami

przy

Zakres rzeczowy zadania: budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości 90 m i sieci wodociągowej o
długości 105 m. Realizacja przedmiotowej inwestycji umożliwiła podłączenie ośmiu nieruchomości do
miejskiej kanalizacji sanitarnej i wodociagowej.
Roboty zostały wykonane w październiku 2021 r. przez Zakład Gospodarki Komunalnej
w Dynowie.
Koszty budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej: 39 200,00 zł. brutto, zostały
w całości sfinansowane ze środków własnych budżetu Miasta.

VII. PROGRAMY PROFILAKTYCZNE
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny
Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjęto Uchwałą Nr
XX150/20 Rady Miasta Dynów w dniu 22 grudnia 2020 roku,
W 2021 roku na realizację zadań w ramach Programów wydatkowano kwotę
złotych 155.240,06.
Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr
XXII/151/20 w dniu 22 grudnia 2020 r.
Programy finansowane są wyłącznie ze środków pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych.
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Harmonogram realizacji zadań Gminnych Programów na 2021 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 psychologicznej,
punktów konsultacyjnych)
zatrudnia ona certyfikowanych specjalistów terapii uzależnień, prowadzi porady, konsultacje,
terapię osób używających narkotyki i członków ich rodzin, realizuje programy rekomendowane
przez KBdsPN - program CANDIS (terapia indywidualna, krótkoterminowa dla użytkowników
przetworów konopi, odbiorcy powyżej 16 r.ż.) oraz program wczesnej interwencji FreD goes
Net (odbiorcy w wieku 14 - 21 lat używający alkoholu, środków psychotropowych, środków
zastępczych lub nsp w sposób okazjonalny lub szkodliwy). Punkt Pomocy Psychologicznej odpowiada
na duże zapotrzebowanie mieszkańców na taką formę wsparcia.
❖ Wsparcie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej profilaktyce,
rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkomanii i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, poprzez
dofinansowanie zadań.
❖ Działania z zakresu profilaktyki uniwersalnej:
❖ Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej, wczesnej interwencji i programów
profilaktyki selektywnej adresowanych do środowisk zagrożonych, w szczególności dzieci
i młodzieży ze środowisk zmarginalizowanych, zagrożonych demoralizacją, wykluczeniem
społecznym oraz osób używających środków odurzających, substancji psychotropowych
i nowych substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny.
❖ Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów
uzależnień, skierowanej w szczególności do dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców.
5.2 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 2021 r., poz. 1119), 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 gminy.
W roku 2021 odbyło się 12 posiedzeń. Gminna Komisja wydała opinie w odniesieniu do 17 wniosków
dotyczących udzielenia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
przez podmioty gospodarcze. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w latach 2020 i 2021
utrzymuje się na podobnym poziomie. Na dzień 31.12.2021 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 12 posiedzeń, w trakcie których rozpatrzono 20 spraw o leczenie
odwykowe (bieżące oraz z lat ubiegłych). Z osobami zgłaszającymi się na posiedzenie Zespołu
przeprowadzano rozmowy o charakterze interwencyjno-motywacyjnym. W roku 2021 wpłynęło 14
wniosków o leczenie odwykowe więcej o 4 niż w roku 2020.
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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 2021 roku na badanie skierowano - 11 osób,
przeprowadzono - 4 badania ( 7 osób nie zgłosiło się na badania). Do Sądu Rejonowego w Rzeszowie
skierowano 4 wnioski dot. zobowiązania do podjęcia leczenia w stacjonarnym lub niestacjonarnym
zakładzie lecznictwa odwykowego (pozostałe wnioski są w trakcie postepowania).
❖ Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe, placówkę lecznictwa odwykowego oraz
instytucje pomocowe z terenu miasta zapewniają kompleksową pomoc osobom i rodzinom
z problemem uzależnień i przemocy w rodzinie.
❖ Działania edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej pogłębiają ich wiedzę na temat
zagrożeń wynikających z używania substancji psychoaktywnych, konsekwencji zdrowotnych,
społecznych i prawnych oraz doskonalą umiejętności społeczne niezbędne do radzenia sobie z nimi.
❖ Działania edukacyjne adresowane do dorosłych (rodziców, nauczycieli, wychowawców) na
temat zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, przyczyniły się
do podniesienia i rozwoju kompetencji wychowawczych rodziców i osób pracujących z dziećmi i
młodzieżą.
❖ Szerokie upowszechnianie informacji na temat dostępu do działań profilaktycznych,
interwencyjnych, pomocowych i placówek leczenia dla osób zagrożonych uzależnieniem,
uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin przyczyniło się do zwiększenia
świadomości społeczności lokalnej w zakresie możliwości uzyskania pomocy.

VIII. PROGRAMY
1. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Dynów
Program jest w trakcie aktualizacji.
2. Program Usuwania Azbestu
Program ma na celu doprowadzenie do stopniowej eliminacji wyrobów zawierających azbest z
terenu Gminy Miejskiej Dynów poprzez ich usunięcie i bezpieczne dla środowiska unieszkodliwienie.
W 2021 r. dokonano ponownej inwentaryzacji materiałów zawierających azbest polegającej na
przeprowadzenia spisu obiektów oraz ocenę pokryć dachowych w terenie – „tzw. spis z natury”. Spis z
natury polegał na szczegółowym obejściu gospodarstwa indywidualnego bądź obiektu należącego do
podmiotu gospodarczego, a także obiektów będących we władaniu Gminy. Oszacowano powierzchnię
pokryć dachowych oraz przeprowadzono ocenę stanu technicznego występujących wyrobów
azbestowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Ponadto w 2021 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 2021 usunięto 23,43 Mg
odpadów zawierających azbest.
Koszt realizacji zadania 10.298,89 zł z czego 6.000,00 zł (środki NFOŚiGW i WFOŚiGW)
4.298,89 zł (środki własne gminy).
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3. Program Opieki nad Zwierzętami oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt
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.
W 2021 roku na realizacje zapisów programu wydatkowano 14.644,90 zł
4. Gminny program opieki nad zabytkami
1. Głównym celem Programu na lata 2019 – 2022 jest dążenie do poprawy stanu zasobów
dziedzictwa kulturowego z zachowaniem krajobrazu kulturowego miasta oraz podwyższenie
świadomości społecznej mieszkańców i właścicieli zabytkowych obiektów.
2. Prowadzenie prac remontowych przy obiektach zabytkowych zgodnie z wymaganiami
konserwatorskimi.
3. Prowadzenie oraz dokonywanie okresowej weryfikacji gminnej ewidencji zabytków.
4. Współpraca z wojewódzką służbą ochrony zabytków w przypadku realizacji prac
budowlanych przy obiektach podlegających ochronie konserwatorskiej.
5. Wspieranie działań właścicieli obiektów zabytkowych w celu:
a/ zapobiegania degradacji zabytków i poprawy stanu ich zachowania,
b/ zapobiegania niszczenia istniejących stanowisk archeologicznych.
6. Działania w celu odnowy zniszczonych obiektów zabytkowych:
a/ pozyskiwania środków finansowych na utrzymanie i odnowę zabytków,
b/ udzielanie informacji o możliwościach finansowania inwestycji.
7. Umieszczanie i aktualizacja informacji o stanie zabytków na stronie internetowej oraz
w Dynowskim Kwartalniku Samorządowym.
8. Poprawa estetyki Rynku poprzez właściwe wykonanie prac remontowych,
umieszczenie na odpowiednim poziomie estetycznych reklam i małej architektury
oraz ustalenie prawa miejscowego w zakresie określenia zasad umieszczania reklam.
9. Przestrzeganie zasad ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków i podlegających ochronie
konserwatorskiej na terenie miasta:
- zabrania się dewastacji zespołów parkowych oraz samowolnej wycinki drzew występujących w
zespołach parkowych,
- wycinka drzew rosnących na terenie zespołów parkowych wpisanych do rejestru zabytków,
możliwa jest wyłącznie po uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
- lokalizacja nowej zabudowy w obszarze obiektów zabytkowych powinna zapewniać zachowanie
harmonijnego współistnienia elementów architektury współczesnej z historyczną,
- zakazuje się prac w wyniku których nastąpiłoby zniszczenie lub naruszenie stanowisk
archeologicznych. Wszelkie prace dopuszczalne są po uzyskaniu zgody Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków,
- obowiązek opieki nad zabytkami spoczywa na ich właścicielach, którzy zobowiązani są do
zabezpieczenia i utrzymania zabytku w sposób wykluczający ich dewastację,
- właściciele zabytków zobowiązani są udostępnić obiekt odpowiednim służbą w celu
przeprowadzenia badań naukowych i dokumentowania zabytków.
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IX. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
Polityka przestrzenna w mieście Dynowie jest realizowana przy pomocy dwóch głównych instrumentów
planistycznych:
❖ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
❖ 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 ”

1996r.

1,75

1996r.

0,70

1996r.

0,75

1996r.

0,75

1996r.

0,75

1996r.

2,20

1996r.

1,22

1997r.

2,20

1997r.

1,10

1997r.

2,29
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10) Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „ Osiedle Kard. Stefana
Wyszyńskiego - część południowa”
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
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1998r.

3,20

1999r.

0,71

1999r.

0,07

1999r.

0,35

1999r.

0,13

2000r.

1,46

2006r.

2,03

2006r.

0,23

2006r.

0,05

2012r.

1,5

2018r.

0,42

2018r.

2019r.

1,42

2019r.

0,30

2020r.

0,94
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Przy braku planu miejscowego określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu
następuje w drodze decyzji administracyjnej: decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu
terenu, przy czym lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji ustalającej
lokalizację inwestycji celu publicznego.

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
drogi,
dojazdy,
parkingi

inne (kontenery,
garaże)

budownictwo
mieszkaniowe

Lata

usługi

przemysł

2018

2

-

-

1

20

2019

5

-

-

-

27

2020

1

-

-

2

36

2021

3

-

-

3

29

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Lata

2018
2019
2020
2021

sieć gazowa

sieć
energetyczna,
oświetlenie

sieć
ciepłownicza,
kanalizacyjna,
wodociągowa

infrastruktura
drogowa

inne (maszty,
park,
rekreacja)

5
11
15
8

2
3
2
6

4
1
2

-

4
1
1
-

X. 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.
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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 2021 zawarto jedną umowę najmu lokalu mieszkalnego.Podpisano jedną umowę w drodze
dokonywanych zamian lokali z urzędu i zamian wzajemnych pomiędzy najemcami.
W 2021 roku złożono dwa wnioski o przyznanie mieszkania komunalnego oraz jeden wniosek
o zamianę, gdzie najemca stara się o poprawę warunków lokalowych.
Na dzień 31 grudnia 2021 roku w zasobach miasta znajdowało się 30 lokali użytkowych.
XI. 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 2021 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
w trwałym zarządzie
w zasobie mieszkaniowym
w zasobie gruntów
w użytkowaniu
w użyczeniu
pod drogami
w dzierżawie

%
0,20
2,71
0,50
54,65
2,32
1,36
19,36
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
Dzierżawa i najem
Użytkowanie wieczyste
Trwały zarząd, użytkowanie,
służebność
Użyczenie
SUMA:

Łączna powierzchnia [ha]

Wpływy do budżetu [zł]

28
0,36

131 671,91
2605,24

4

1352,91

2
34

0,00
135630,06
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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,
❖ 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

5
22

Łączna
powierzchnia [ha]
0,0205
3,6948

0

0

0

27

3,7153

3140,00

Liczba

Wykup
wywłaszczenie
Komunalizacja
i uwłaszczenia
SUMA

Cena nabycia [zł]
3140,00
0

XII. ZADANIA ZREALIZOWANE W 2021 ROKU Z ZAKRESU GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
Lp.

Nazwa zadania

Kwota realizacji zadania

1.

Oczyszczanie miasta i odśnieżanienie
miasta (lato i zima)

2.

Utrzymanie obiektów małej architektury

3.

Utrzymanie i konserwacja zieleni
miejskiej

130 296,78 zł

4.

Usługi weterynaryjne

14 644,90 zł

5.

Oświetlenie miasta

251 009,50 zł

6.

System gospodarki odpadami
komunalnymi

1 658 512,00 zł

SUMA

2 464 405,13 zł

430 415,95 zł

7.
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XIII. INFRASTRUKTURA DROGOWA
Drogi i ścieżki rowerowe w granicach administracyjnych miasta Dynowa
na 31 grudnia 2021 roku.
1. Drogi gminne publiczne 31,582 km
❖ drogi o nawierzchni bitumicznej 21,815 km
❖ drogi o nawierzchni betonowej 0,845 km
❖ drogi o nawierzchni z kostki 0,890 km
❖ drogi o nawierzchni tłuczniowej 3,365 km
❖ drogi o nawierzchni gruntowej 4,667 km
Na terenie Gminy Miejskiej Dynów oprócz dróg gminnych zlokalizowane są również:
❖ drogi wojewódzkie 7,240 km
❖ drogi powiatowe 15,337 km
Realizacja inwestycji drogowych

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

1.

2.

3.

4.

„1) Remont drogi gminnej
Nr 108036R działka nr ewid.
gruntów 6337 w km 0+000 –
0+250 w Dynowie, 2) Remont
drogi gminnej Nr 108002R
ul. Zarzeki w km 0+000 – 0+500
w Dynowie”, realizowany w
ramach „Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg”.
Budowa rowu melioracyjnego
odprowadzającego wody opadowe
z dróg miejskich do rzeki San
zlokalizowanego na działkach
nr ewid. 5630 i 5631 w Dynowie
wraz z przebudową przepustu pod
koroną drogi powiatowej Nr
2321R ul. Sanowa w Dynowie –
etap I
Opracowanie dokumentacji
projektowej dla zadania pod
nazwą „Budowa oświetlenia
ulicznego obejmującego część
drogi gminnej Nr 108005R ul.
Pawia w Dynowie”
Budowa oświetlenia ulicznego
drogi gminnej ul. Karolówka w
Dynowie wraz z linią
energetyczną kablową – etap I

Data
rozpoczęcia
realizacji
zadania

Kwota
zewnętrznego
finansowania
w roku 2021
w zł

Wkład
własny
w roku 2021
w zł

Łączne nakłady
finansowe
w roku 2021 w zł

14.12.2020

219 977,00

219 978,72

439 955,72

06.07.2021

0,00

60 959,62

60 959,62

26.02.2021

0,00

11 562,00

11 562,00

05.07.2021

0,00

68 085,60

68 085,60
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Utwardzenie terenu działki
gminnej nr ewid. gruntów 5080 w
5.
Dynowie przy ul. Mickiewicza –
etap II.
6. Remont odcinka kanalizacji
deszczowej zlokalizowanej na
działkach nr ewid. gruntów
5283/1, 5283/2 w Dynowie przy
ul. Łaziennej, na odcinku 145 mb.

15.04.2021

0,00

36 768,00

36 768,00

29.04.2021

0,00

91 460,36

91 460,36

XIV. EDUKACJA
1.Liczba placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych :
W 2021 roku na terenie miasta Dynowa funkcjonowały następujące placówki oświatowowychowawcze 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 2021 roku przedstawiała się
następująco (według SIO – stan na 30.09.2021 r.):
1) PSP Nr 1 – 520 uczniów, 21 oddziałów (od 20 do 31 uczniów w klasie),
2) PSP Nr 2 – 65 uczniów, 7 oddziałów, 1 oddział „0” (od 4 do 15 uczniów w klasie),
3) Szkoła Muzyczna – 137 uczniów, 10 oddziałów,
4) Przedszkole Miejskie – 238 dzieci, 10 oddziałów (do 25 dzieci w oddziale),
5) Przedszkole Niepubliczne – 28 dzieci, 2 oddziały.
3.Liczba dzieci w placówce opiekuńczej:
Żłobek Miejski – 44 dzieci, 4 grupy,
4.W poszczególnych placówkach zatrudnionych była następująca liczba nauczycieli:
1) PSP Nr 1 - 46 nauczycieli, w tym 29 pełnozatrudnieni,
2) PSP Nr 2 - 17 nauczycieli, w tym 3 pełnozatrudnieni,
3) Szkoła Muzyczna - 24 nauczycieli, w tym 5 pełnozatrudnieni,
4) Przedszkole Miejskie - 22 nauczycieli, w tym17 pełnozatrudnieni,
5) Żłobek Miejski – 9 pracowników,
6) Przedszkole Niepubliczne – 6 nauczycieli.
5.Wydatki na poszczególne placówki oświatowe w 2021 roku kształtowały się następująco:
1) PSP Nr 1:
- Wynagrodzenie pracowników i pochodne – 4.227.104,76 zł,
- Pozostałe wydatki (media, materiały i wyposażenie, odpis na ZFŚS itp.) 1.131.709,66 zł,
- Subwencja oświatowa – 3.434.529,92 zł,
- Wydatki z budżetu miasta – 1.924.284,50 zł
2) PSP Nr 2:
- Wynagrodzenie pracowników i pochodne – 957.680,30 zł,
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- Pozostałe wydatki – 230.345,24 zł,
- Subwencja oświatowa – 683.559,92 zł,
- Wydatki z budżetu miasta – 504.465,62 zł.
3) Szkoła Muzyczna:
- Wynagrodzenie pracowników i pochodne – 1.071.262,43 zł,
- Pozostałe wydatki – 203.550,81 zł
- Subwencja oświatowa – 1.562.075,08 zł.
Subwencja w całości pokryła wydatki szkoły.
4) Przedszkole Miejskie:
- Wynagrodzenie pracowników i pochodne – 2.014.392,84 zł,
- Pozostałe wydatki – 358.877,64 zł,
- Zwrot za wychowanie przedszkolne dzieci z naszego terenu, uczęszczające do innych placówek –
77.791,76 zł,
- Subwencja oświatowa - 364.975,13 zł,
- Dotacja z budżetu państwa dla dzieci do lat 5 – 285.374,00 zł,
- Zwrot kosztów za wychowanie przedszkolne dzieci z innych gmin, uczęszczające do Przedszkola
Miejskiego i Niepublicznego Przedszkola – 362.272,14 zł,
- Wydatki z budżetu miasta – 1.438.440,97 zł
5) Przedszkole Niepubliczne:
- Subwencja oświatowa – 189.417,47 zł,
- Dotacja z budżetu miasta- 286.561,47 zł
Łącznie w 2021 roku Gmina Miejska Dynów wydała na oświatę 10.426.209,30 zł z czego 6.234.557,52
zł stanowiła subwencja oświatowa przekazana z budżetu państwa (ok. 59%), pozostałe środki
pochodziły z budżetu miasta.
6.Wydatki na placówkę opiekuńczą w 2021 roku kształtowały się następująco:
Żłobek Miejski:
- Wynagrodzenie pracowników i pochodne, pozostałe wydatki – 308.089,35 zł
- Pozostałe wydatki – 114.291,34 zł
- Dotacja z programu „Maluch+ ” na funkcjonowanie – 46.080,00 zł,
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3
– 51.840,00 zł,
- Wydatki z budżetu miasta – 324.460,00 zł.
7.Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół:
Gmina Miejska Dynów w 2021 roku zapewniała zbiorowy transport dla uczniów niepełnosprawnych,
którzy są mieszkańcami miasta, a uczęszczają do Specjalnych Szkół na terenie Rzeszowa. Takich
uczniów w 2021 roku było 3. Ponadto Gmina Miejska Dynów zwracała koszty dowozu 2 uczniów
niepełnosprawnych własnym transportem do szkoły na terenie Rzeszowa i Nozdrzca. W 2021 roku
gmina z tego tytułu poniosła łączne wydatki w kwocie 37.653,50 zł.
8.Stypendia za wyniki w nauce:
W 2021 roku stypendia dla uczniów uzdolnionych - za wyniki w nauce „Zdolny uczeń” i za szczególne
osiągnięcia „Mistrz” w ramach Programu Stypendialnego Gminy Miejskiej Dynów przyznano 24
uczniom (w okresie I-VI) i 40 uczniom (w okresie IX-XII) w łącznej kwocie 23.720,00 zł.
9.Stypendia socjalne:
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Natomiast na stypendia socjalne w 2021 roku wydano kwotę 46.450,82 zł, z czego 37.160,65 zł
pochodziło z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, a 9.290,17 zł stanowił wkład własny
gminy. Stypendia przyznano 56 uczniom.
10.Wyniki egzaminacyjne uczniów szkół podstawowych:
Po raz trzeci zostały przeprowadzone egzaminy ósmoklasisty. Uczniowie Publicznej Szkoły
Podstawowej Nr 1 uzyskali następujące wyniki : język polski :klasa VIIIa-64% , VIIIb-57 %, szkoła –
61 % , matematyka : klasa VIIIa-45 % , VIIIb-32 % , szkoła- 39 % , język angielski : klasa VIIIa- 66 %
, VIIIb – 64 % , szkoła – 65 % .
Wyniki uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 z oddziałem przedszkolnym przedstawiają się
następująco: język polski 58,17%, matematyka 36,67 %,-język angielski 56,33 % .
Wyniki uzyskane przez uczniów były przedmiotem analizy na posiedzeniu rady pedagogicznej i na tej
podstawie zostały sformułowane wnioski do dalszej pracy.

XV. KULTURA
Zadania Miasta w zakresie zaspokajania potrzeb i rozwijania działalności kulturalnej w 2021 roku
realizowały instytucje kultury:Miejski Ośrodek Kultury oraz Miejska Biblioteka Publiczna.
Miejski Ośrodek Kultury
W 2021 roku MOK był organizatorem lub współorganizatorem m.in. takich wydarzeń
kulturalnych na terenie Miasta jak:
- 12 styczeń – XXIV Młodzieżowy Konkurs Kolęd i Pastorałek (50 osób)
- 13 styczeń – „Kolędowanie rodzinne” (40 osób)
- 18 styczeń – realizacja teledysku z Młodzieżową Kapelą Ludową Pogórzanie (15 osób)
- 2 luty– "Żeby człowiek był z Nowonarodzonym Bogiem i ludźmi" (100 osób)
- 1 marzec – 30 czerwca – „Dynów – Ludzie z Pasją” (40 osób)
- 21 marzec - III Kiermasz wiosenno-świąteczny (150 osób)
- 3 maja – Obchody Konstytucji 3-go Maja (100 osób)
- 16 maj – XXX „Pogórzańska Nuta”: Przegląd Kapel, Śpiewaków, Instrumentalistów ludowych
(impreza wojewódzka), (400 osób)
- 6 czerwiec - Dzień Dziecka „Aktywne dziecko to szczęśliwe dziecko” (1000 osób)
- 13-15 lipiec – „Happy Bus” – (100 osób)
- 25 lipiec – „Wakacje w Dynowie – koncert kapel w Parku Miejskim” (150 osób)
- 2-12 sierpień – II Plener Rzeźbiarski im. Bogusława Kędzierskiego (40 osób)
- 8 sierpień – 54. Dni Pogórza Dynowskiego – (4000 osób)
- 15 sierpień – Piknik wojskowy z okazji Święta Wojska Polskiego – (600 osób)
- 29 sierpień – Miejsko – Gminne Dożynki (300 osób)
- 18 wrzesień – Letnia Kawiarenka Artystyczna (70 osób)
- 20 wrzesień – Warsztaty „Las w słoiku” (50 osób)
- 22 październik – Przysięga wojskowa służby przygotowawczej 1. Batalionu Strzelców Podhalańskich
(250 osób)
- 24 październik – Wielkich Polaków wskazania na drogę do świętości (70 osób)
- 11 listopad – Obchody 103. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości (100 osób)
- 11 listopad – 26 listopad - XV Dynowska Jesień Teatralna – (150 osób)
- 5 grudzień – Dynów Biega – 4. Bieg Mikołajkowy (800 osób)
- 19 grudzień – Spotkanie świąteczne (80 osób)
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Współpraca przy organizacji w/w imprez z:
- TG Sokół w Dynowie
- Stowarzyszenie „Aktywny Dynów”
- OSP Dynów – Bartkówka
- OSP Dynów – Miasto
- Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
- 1. Batalion Strzelców Podhalańskich
Projekty i dofinansowania
"𝐏𝐥𝐞𝐧𝐞𝐫𝐨𝐰𝐲 𝐃𝐨𝐦 𝐊𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐲 - 𝐳𝐚𝐤𝐮𝐩 𝐰𝐲𝐩𝐨𝐬𝐚ż𝐞𝐧𝐢𝐚 𝐩𝐥𝐞𝐧𝐞𝐫𝐨𝐰𝐞𝐠𝐨"
koszt całkowity zadania 54 511 zł 49 gr (kwota pomocy: 34 685 zł 00 gr wkład własny:19 826 zł
49 gr)
Cel ogólny: Poprawa jakości życia mieszkańców;
Cel szczegółowy: Stworzona spójna, zintegrowana oferta kulturalna oraz aktywnego spędzania
wolnego czasu;
Przedsięwzięcie: Rozwijanie infrastruktury społecznej: kultury, w tym zakup nowoczesnego sprzętu i
wyposażenia dla GOK/MOK-ów, świetlic, domów ludowych, KGW, OSP, bibliotek.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary
wiejskie”
Program Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2021 cz. 1
Koszt całkowity zadania 16 700 zł (kwota dofinansowania 8700 zł, wkład własny 8000 zł)
Narodowe Centrum Kultury
Program Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2021 cz. 2
Koszt całkowity zadania 26 000 zł (kwota dofinansowania 21 000 zł, wkład własny 5000 zł
Narodowe Centrum Kultury
Przy MOK w Dynowie w 2021 roku działały następujące zespoły:
1.
2.
3.
4.

Orkiestra Dęta OSP pod kierunkiem Tadeusza Podulki (25 osób)
Kapela Ludowa „Dynowianie” pod kierunkiem Janusza Kędzierskiego (6 osób)
Młodzieżowa Kapela Ludowa „Pogórzanie” pod kierunkiem Andrzeja Sowy (7 osób)
Chór „Akord” pod kierunkiem Andrzeja Kędzierskiego (25 osób)

MOK w Dynowie prowadził w 2021 roku następujące zajęcia dla dzieci:
1. Zajęcia szachowe, prowadzone przez Ewę Święch
2. Zajęcia plastyczne prowadzone przez Marzenę Paszko
Biblioteka
W mieście w 2021 r. funkcjonowała jedna biblioteka publiczna.
Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosił 24 165 woluminów, zaś na koniec roku
25 012– woluminów. W przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna liczba woluminów wynosiła 3,96 na
dzień 1 stycznia 2021 r. oraz 4,14 na dzień 1 stycznia 2022 r.
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W 2021r. było 997 czytelników zarejestrowanych, z czego 963 stanowili użytkownicy aktywnie
wypożyczający. W trakcie roku 2021 zapisało się do biblioteki 63 czytelników.
W 2021 roku z usług biblioteki korzystało 997 czytelniczek i czytelników, którzy wypożyczyli
łącznie z 23 325 woluminów (wypożyczenia na zewnątrz), na miejscu w czytelni skorzystano z 941
książek.
W poprzednim roku wzbogacono zbiory bibliotek o kolejne 847 pozycji książkowych, zakupinych
lub pozyskanych z następujących źródeł:
- za dotację 10 754,57 zł z Urzędu Miasta zakupiono 475 książki,
- za dotację 6 000 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupiono 239 książek,
- dary od użytkowników to 133 książek na kwotę 133,00 zł.
Liczba woluminów w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:
Literatura piękna dla dorosłych: 590
Literatura piękna dla dzieci i młodzieży:195
Literatura z innych działów: 62
Biblioteka zatrudniała 2 pracowników.
W bibliotece użytkowano 18 komputerów, w tym 18 komputerów z dostępem do Internetu.
W 2021 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie zorganizowała następujące wydarzenia
mające na celu promocję czytelnictwa:
Działania animacyjno – kulturalne w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dynowie w 2020 r.
- maj – 2 lekcje biblioteczne
- 15 wrzesień 2021r. dwa spotkania autorskie z Wiesławem Drabikiem: w Miejskim Przedszkolu w
Dynowie oraz w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Dynowie
- 22 wrzesień 2021 Narodowe Czytanie, które odbyło się w Sali Narad Urzędu Miasta
Pracownicy MBP w Dynowie zaangażowani byli także w prace redakcyjne Dynowskie Kwartalnika
Samorządowego oraz Miejsko-Gminne Dożynki.
W 2021 roku na prowadzenie biblioteki i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała 170 000 zł.
Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie w 2021 pozyskała następujące środki pozabudżetowe:
- Projekt Kraszewski. Komputery dla bibliotek - 29 750,00 zł
- Zakup i zdalny dostęp do Nowości Wydawniczych 2.0 - 6000,00 zł
- Darowizna z Nadleśnictwa Dynów – 500,00zł
- Dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 1 400,00zł
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XVI. SPORT
Realizacja zadań z zakresu wsparcia przez Gminę Miejską Dynów projektów z zakresu tworzenia
warunków sprzyjających rozwojowi sportu w roku 2021.
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
40 000 zł.
Burmistrz Miasta Dynów Zarządzeniem Nr 6/0050/INF/2021 z dnia 11 lutego 2021 roku ogłosił otwarty
konkurs ofert na wsparcie finansowe zadania z zakresu rozwoju sportu w 2021 r. na terenie Miasta
Dynów, gdzie zastosowano tryb wyboru ofert z ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie.
Oferty można było składać do dnia 4 marca 2021 r.
W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Zarządzeniem Nr 14/0050/INF/2021 Burmistrza
Miasta Dynów z dnia 12 marca 2021 r. na wsparcie finansowe zadania z zakresu rozwoju sportu w 2021
r. na terenie miasta Dynów ostatecznie przyznano dotacje dla:
L.P.
Nazwa oferenta
Nazwa realizowanego zadania, numer
Przekazana kwota
umowy
dotacji /zł/
Towarzystwa
„Piłka nożna z „Dynovią” sposobem na
1
Sportowego
rozwój młodego człowieka”
35 000,00
„Dynovia"
Umowa Nr INF.524.1.1.2021 z dnia
15.03.2021r.
Towarzystwa
„Tenis
stołowy
z „Sokołem” Dynów –
2
Gimnastycznego
udział dzieci i młodzieży i dorosłych w
,Sokół"
5 000,00
treningach i zawodach tenisa stołowego”
Umowa Nr INF.524.1.2.2021 z dnia
25.03.2021r.
Zadania z zakresu rozwoju sportu zostały zrealizowane zgodnie z przedłożonymi ofertami,
a przekazane dotacje rozliczone w terminie. Oprócz finansowej formy wsparcia Miasto Dynów w 2021
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.
XVII.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
o osobach wymagających pomocy uzyskiwane są z różnych źródeł, np.: od pedagogów szkolnych,
policji, kuratorów, pielęgniarek środowiskowych.
W 2021 roku z powodu ubóstwa pomoc uzyskało 119 osób, co stanowi 1,97 % ogółu mieszkańców
Dynowa.
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Beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej w 2021 roku było 323 osoby, w tym:
❖ 105 osób w wieku 0 - 17 lat,
❖ 22 osób w wieku 18 - 25 lat,
❖ 36 osób w wieku 26 - 35 lat,
❖ 36 osób w wieku 36 - 45 lat,
❖ 44 osoby w wieku 46 - 55 lat,
❖ 30 osób w wieku 56 - 65 lat,
❖ 52 osoby w wieku 66 lat i więcej.
W 2021 r. zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, w tym świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne
otrzymało 317 rodzin, świadczenia wychowawcze otrzymało 674 rodzin na 1161 dzieci, świadczenia z
funduszu alimentacyjnego otrzymało 21 rodzin na 35 dzieci.
Kwota wydatkowana w zł w 2021 r. w skali gminy na:

Zasiłki celowe
Zasiłki stałe
Zasiłki okresowe
Świadczenia pieniężna na zakup
żywności
Dożywianie dzieci w szkołach
Świadczenia wychowawcze
Świadczenia rodzinne wraz z składkami
na ubezpieczenie społeczne
Zasiłki dla opiekuna wraz z składkami
na ubezpieczenie społeczne
Świadczenia rodzicielskie
Zasiłki pielęgnacyjne
Świadczenie z funduszu
alimentacyjnego
Zasiłki z programu”Za życiem”
Dofinansowanie pobytu osób w DPS
SUMA

Liczba osób

Liczba
świadczeń

35 200,00
86 612,00
59 242,00

57
13
36

102
153
137

47 254,00

59

174

43 225,00
6 081 341,00

80
1 161

9 197
12 331

1 547 008,00

499

6 913

2

11

127 728,00
311 457,00

21
132

137
1 443

167 384,00

35

387

4 00,00
162 082,00
8 681 230,00

1
6

1
62

8 697,00

Powody udzielania pomocy społecznej w Gminie Miejskiej Dynów
Powody udzielenia pomocy społecznej
(w jednej rodzinie może wystąpić kilka powodów
przyznania pomocy)

Długotrwała lub ciężka choroba
Ubóstwo
Bezrobocie
Niepełnosprawność
Potrzeba ochrony macierzyństwa
Potrzeba ochrony macierzyństwa - w tym:
wielodzietność
Alkoholizm
str. 32

Liczba

Udział procentowy

65
46
58
51
27

20,12
14,24
17,95
15,78
8,35

18

5,57

18

5,57
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Bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego - ogółem
Bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego - ogółem - w tym: rodziny niepełne
Bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego - ogółem - w tym: rodziny wielodzietne
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu
z zakładu karnego
Bezdomność
Narkomania

8

2,47

2

0,61

6

1,85

0

0

1
1

9,3
9,3

W 2021 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydał 103 Kart Dużej Rodziny i 31 kart Dynowskiej
Karty Dużej Rodziny.
32 osóby korzystały z pomocy w formie usług opiekuńczych oraz pomocy sąsiedzkiej - kwota
37 920,17 zł.
8 rodzin korzystało ze wsparcia asystenta rodziny - kwota 22 529,00 zł.
W 2021 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 "Za życiem"
 Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ofiar przemocy w rodzinie
 Gminny program wsparcia rodzin na lata 2020-2022
 Program „Asystent Osoby Niepełnosprawnej”.
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 tj.;
-osób przewlekle psychicznie chorych /typ Domu A/
-osób z niepełnosprawnością intelektualną /typ Domu B/
-osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych /typ Domu C/.
Misją Domu jest działanie na rzecz nabywania i podtrzymywania samodzielności i zaradności
w zakresie czynności dnia codziennego uczestników, ich integracji ze środowiskiem, funkcjonowania
w życiu społecznym oraz rehabilitacji społecznej.
Cele realizowane są poprzez świadczenie usług w ramach indywidualnych i zespołowych
treningów obejmujących; trening funkcjonowania w codziennym życiu, trening umiejętności
interpersonalnych i rozwiązywania problemów, trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z
wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się w przypadku osób
z problemami w komunikacji werbalnej, trening umiejętności społecznych, trening umiejętności
spędzania czasu wolnego, poradnictwo psychologiczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, wsparcie w zakresie konsultacji
lekarskich, niezbędna opieka, terapia ruchowa,
str. 33

RAPORT O STANIE GMINY MIEJSKIEJ DYNÓW ZA ROK 2021

Budynek ŚDS pozbawiony jest barier architektonicznych, dysponuje pomieszczeniami wyposażonymi
w meble i sprzęty niezbędne do prowadzania w nich zajęć tj.: sala ogólna, jadalnia, cztery
wielofunkcyjne pomieszczenia do prowadzenia działalności wspierającej, aktywizującej i
terapeutycznej, pokój do indywidualnego poradnictwa psychologicznego, pełniący ponadto funkcję
pokoju wyciszenia, pracownię kulinarną, pokój pielęgniarki, Salę Doświadczania Świata, łazienkę
wyposażoną w natrysk, cztery toalety.
W 2021r dotowanych z budżetu państwa było 35 miejsc. Ogólnie w ciągu roku z usług Domu
skorzystało 38 osób w tym z terenu Miasta Dynów 23 osoby, natomiast z terenu Gminy Dynów 15
osób.
Budżet Środowiskowego Domu Samopomocy w Dynowie w roku 2021wynosił 750 568,25zł, został on
wykorzystany na działalność statutową Domu oraz prace remontowe, w tym remont ogrzewania i ciepłej
wody użytkowej,.
W 2021r Dom otrzymał nowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych /9 miejsc/, w tym jednej
osoby na wózku inwalidzkim. Samochód ten został zakupiony przez Gminę Miejską Dynów w ramach
programu wyrównywania różnic między regionami III obszar D realizowanego przez PFRON.
Zakupiony nowy mikrobus (Ford Transit Custom) jest samochodem o wydłużonej przestrzeni
ładunkowej – miejsca zaadoptowanego, przystosowanego do przewozu wózków inwalidzkich, co
znacznie ułatwia transport osób z porażeniem czterokończynowym.
XVIII. BEZPIECZEŃSTWO
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 2021 roku w porównaniu do 2019 i 2020 r ilustruje poniższa tabela:
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Kategoria przestępstwa

Uszkodzenie mienia
Bójka, pobicie
Uszkodzenie ciała
Kradzież cudzej rzeczy
Kradzież z włamaniem
Ustawa o narkomanii
Przestępstwa drogowe
Prowadzenie pojazdu w
stanie nietrzeźwości
Oszustwa
Znęcanie się
Alimenty
Uporczywe nękanie
Groźby karalne
Pożar
Próby samobójcze
nagłe zgony
Znęcanie się nad
zwierzętami

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021

5
1
4
3
2
13
15

1
1
3
3
3
2
2
10

0
0
8
2
4
2
2
7

Wzrost (+)
Spadek (-)
do roku 2020
-1
-1
+5
-1
-1
-----3

4
0
3
1
1
2
2
3
1

5
1
8
0
0
0
0
0
0

2
0
7
0
1
2
3
6
0

-3
-1
-1
--+1
+2
+3
+6
---
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2.Bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabezpiecza Posterunek Państwowej Straży Pożarnej
oraz 3 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej: OSP Dynów ul. Szkolna, OSP Dynów
Przedmieście, OSP Bartkówka.
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Dynowie 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, Opel
Movano, 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, torba PSP R1- 2 sztuki
- 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, pilarka-podkrzesywarka na teleskopie
- OSP Bartkówka - wozy ratowniczo-gaśnicze: star 244 z 1979 r. żuk GLM z 1989 r. ,
Volkswagen AMZ/KUTNO z 2016 roku 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.
2) Liczba członków( druhów) w poszczególnych jednostkach OSP
Członkowie
Zwyczajni, w tym:
Mężczyźni- 40 Kobiety- 10
Honorowi- 2
Wspierający - 0
Drużyna
Dziewczęta młodzieżowa
6
Chłopcy - 6
Zwyczajni - 47
w tym:
Mężczyźni – 54 Kobiety - 5
Honorowi –
Wspierający Drużyna
1
(orkiestra) - 13
młodzieżowa 7
Zwyczajni 44
Kobiety - 8
w tym:
Honorowi - 7 Wspierający - 0
Mężczyźni - 36

Jednostka OSP
Dynów Przedmieście

Jednostka OSP Dynów

Jednostka OSP
Bartkówka

3) Szczegółowy wykaz wyjazdów jednostek OSP do poszczególnych zdarzeń w roku 2021 w
porównaniu do roku 2020
Ilość zdarzeń

Lp.

2

9

0
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3

1

0

0

98

Razem
2021

Wyjazd
gospodarcz
y 2021

Ćwiczenia

Fałszywy
Alarm
2021

243

Miejscowe
zagrożenie

231

Pożar
2021

Ćwiczenia
2020
1

Razem
2020

OSP
Dynów

Rok 2021

Wyjazd
gospodarczy

1
.

Fałszywy
Alarm
2019

Jednostka OSP

Miejscowe
zagrożenie

Rodzaj
zdarzenia

Pożar
2020

Rok 2020

102
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2
.
3
.

Przedmieśc
ie
OSP
Dynów
OSP
Bartkówka
RAZEM

12

23

2

0

7

44

7

9

1

0

6

23

3

9

0

0

44

56

3

3

0

0

20

26

17

41

2

1

282

343

13

13

1

0

124

151

4) W 2021 r. na utrzymanie i doposażenie jednostek OSP w Dynowie wydatkowano łącznie
150.536,37 złotych
5) W 2021 r. na bieżące utrzymanie jednostek OSP w Dynowie wydatkowano łącznie
147.809,13 złotych
XIX. 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 2021 r. podjęła ogółem 61 uchwał, z czego 19 uchwał
stanowiły akty prawa miejscowego.
XX PODSUMOWANIE
Raport o stanie Gminy Miejskiej Dynów za rok 2021 stanowi zwięzłą prezentację najważniejszych
zjawisk, działań oraz procesów w priorytetowych obszarach zadań własnych gminy.
Celem przygotowania niniejszego raportu jest uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą
i społeczną Gminy Miejskiej Dynów oraz wskazanie na działania podjęte w 2021 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 2021 r. Raport został opracowany w oparciu o dokumenty będące w posiadaniu Urzędu,
w tym szereg sporządzanych i przekazywanych – również instytucjom zewnętrznym – sprawozdań i
raportów.
Zaprezentowane w raporcie dane i informacje, powinny doprowadzić Państwa do wniosku, że Dynów
dobrze radził sobie w minionym roku (pomimo jeszcze trwającej pandemii), a podejmowane przez
samorząd decyzje pozwalają myśleć o dalszym rozwoju miasta w przyszłości.
Wyrażamy nadzieję, że raport o stanie Gminy Miejskiej Dynów za rok 2021 będzie dla Państwa cennym
źródłem informacji i przyczyni się do merytorycznego dialogu, skupiającego się na zagadnieniach
związanych z codziennym funkcjonowaniem miasta. Zachęcając do zapoznania się
z materiałami zawartymi w raporcie, liczymy na Państwa konstruktywne opinie.
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