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I. Wstęp 

Raport o stanie Gminy Miejskiej Dynów został opracowany jako podsumowanie 

działalności Burmistrza Miasta w 2018 r. Obowiązek jego opracowania określa art. 28a 

ustawy o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018 r. poz.994 ze zm.) Przedstawia najważniejsze 

działania podejmowane w 2018 r. przez Burmistrza Miasta oraz jednostki organizacyjne 

podległe Gminie Miejskiej Dynów.  

II. Informacje ogólne 

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

Rzeszowskim. Jako samodzielna Gmina Miejska funkcjonuje od roku 1992. Zajmuje 

obszar 24,55 km2. ( 2455 ha), w tym użytków rolnych 2 233 ha ( 91 %). 

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

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

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

3. Gęstość zaludnienia Gminy Miejskiej Dynów - 251 osoby / km2. 

 

 
Rysunek 1. Położenie Gminy Miejskiej Dynów. 
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III. Ludność 

 

1. Na dzień 31.12.2018r. na terenie miasta Dynów było zameldowanych na pobyt stały 6.170 

osób, w tym 3054 mężczyzn, 3116 kobiet. 

Przekrój wiekowy mieszkańców Dynowa przedstawia się następująco:  

- w wieku do lat 18 - 1160 osoby, w tym: mężczyzn – 612, kobiet – 548, 

- w wieku 18 lat - 71 osoby, w tym: 35 mężczyzn, 36 kobiet, 

- w wieku od 19 do 64 lat – 3837 osoby, w tym: 2052 mężczyzn, 1785 kobiet, 

- w wieku powyżej 64 roku życia –1102 osoby, w tym: mężczyzn 355, kobiet – 747. 

2. W 2018 roku urodziło się 60 dzieci, zmarło 56 osób. 

3. W ciągu ostatnich 5-ciu lat liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały   

zmniejszyła się o 67 osób. Na koniec 2013 r. było: 6 237 osób w tym 3072  

 mężczyzn i 3165 kobiet. 

 

IV. Infrastruktura Miasta 

1. Drogi 

- Na terenie Gminy Miejskiej Dynów znajdują się dwie drogi Wojewódzkie: Nr 835 relacji 

Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska oraz Nr 884 relacji Przemyśl – Domaradz, 

o łącznej długości około 7,5 kilometrów. 

- Drogi powiatowe na terenie Miasta – o łącznej długości około 17.1 kilometrów ( łącznie 

18 odcinków dróg).  

- Do dróg zaliczanych jako gminne należy czterdzieści dróg – o łącznej długości około 

25,6 kilometrów. 68% dróg gminnych posiada nawierzchnie utwardzone (asfalt, kostki             

i płyty betonowe), 32% nawierzchnie nieutwardzone (żwirowe, gruntowe). 

- Dodatkowo na terenie Gminy Miejskiej Dynów znajdują się drogi wewnętrzne, będące 

własnością gminy, a nie posiadające statusu dróg publicznych. 

 

W 2018 roku nawierzchnię asfaltową i betonową ułożono na poniższych drogach: 

1. Bocznej ul. Grunwaldzkiej, działka nr ewid. gruntów 6319 w Dynowie. Jest to droga 

łącząca ul. Grunwaldzką z ul. Ogrodową o długości 330 mb. Koszt całkowity zadania 

wyniósł około 197 tys. złotych z czego około 125 tys. zł stanowiły środki zewnętrzne 

pozyskane przez gminę. 

2. Drodze gminnej przy ul. Zamkowej, na działkach nr ewid. gruntów 2000/8, 2000/7, 

5184/4 w Dynowie. Wyremontowano drogę na odcinku 110 mb. Koszt całkowity 

zadania wyniósł około 104 tys. złotych z czego całość środków stanowił budżet gminy. 

3. Trakcie pieszym łączącym ul. Zamkową z ul. Podwale w Dynowie zlokalizowanym 

na działce nr ewid. gruntów 5183 w Dynowie. Wyremontowano trakt pieszy na odcinku 

około 70 mb. Koszt całkowity zadania wyniósł około 142 tys. złotych z czego całość 

środków stanowił budżet gminy. 

4. Drodze gminnej działka nr ewid. gruntów 371 w Dynowie, bocznej do ul. Bartkówka. 

Jest to droga prowadząca na „Winnicę”. Wyremontowano drogę na odcinku 720 mb. 

Koszt całkowity zadania wyniósł około 575 tys. złotych z czego około 460 tys. zł 

stanowiły środki zewnętrzne pozyskane przez gminę. 
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5. Ul. Głębokiej, którą wyremontowano na odcinku 410 mb. Koszt całkowity zadania 

wyniósł około 296 tys. złotych z czego około 235 tys. zł stanowiły środki zewnętrzne 

pozyskane przez gminę. 

6. Drodze gminnej działka nr ewid. gruntów 3168 - bocznej do ul. Dworskiej, na odcinku 

około 120 mb. Koszt całkowity zadania wyniósł około 69 tys. złotych z czego około            

50 tys. zł stanowiły środki zewnętrzne pozyskane przez gminę. 

 

W roku 2018 zakupiono łącznie około 908 ton kruszywa łamanego, które posłużyło do 

przeprowadzenia remontów bieżących (uzupełniania ubytków) dróg o nawierzchniach 

z kruszyw na łącznej długości około 2,31 kilometrów. Koszt całkowity tych napraw wyniósł 

około 92 tysiące złotych z czego całość środków stanowił budżet gminy. 

 

Zarząd Dróg Powiatowych przeprowadził modernizację drogi powiatowej nr 1432R 

ul. Bartkówka w Dynowie, polegającą na wybudowaniu chodnika dla pieszych na 

długości około 260 mb. Koszt całkowity zadania wyniósł około 269 tysięcy złotych, a Gmina 

Miejska Dynów partycypowała w kosztach modernizacji drogi powiatowej w kwocie 50 

tysięcy złotych. 

 

W roku 2018 trwały działania związane z przygotowaniem inwestycji budowy 

obwodnicy Dynowa, będącej inwestycją Wojewódzką. Burmistrz Miasta Dynów uczestniczył 

w szesnastu radach budowy organizowanych przez Inwestora i Wykonawcę. Na radach tych 

omawiano bieżące problemy związane z uzyskaniem wszelkich opinii i uzgodnień 

stanowiących załączniki do wniosku o wydanie decyzji ZRID (zezwolenie realizacji 

inwestycji drogowej), którą w przypadku drogi wojewódzkiej wydaje Wojewoda 

Podkarpacki, w oparciu o uwarunkowania Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku                         

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

 

2. Kanalizacja sanitarna i oczyszczalnia ścieków  

Infrastruktura związana z kanalizacją sanitarną i sieciami wodociągowymi na terenie 

Miasta Dynowa na koniec 2018 r. przedstawia się następująco:  

- Długość sieci kanalizacji sanitarnej – 31,9 km. Przepustowość oczyszczalni ścieków – 2 200 

m3 /dobę. 

- Ścieki do kanalizacji miejskiej odprowadzało 767 gospodarstw domowych i budynków 

wielorodzinnych ( łącznie ok. 2301 osób). Stanowi to około 37,3% ogółu mieszkańców. 

Wykonano również poprzez Zakład Gospodarki Komunalnej ok 300 m nowych odcinków 

kanalizacyjnych umożliwiających przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej                          

15 budynków.  

3. Sieć wodociągowa 

Miejska sieć wodociągowa, o długości ok. 29 km oraz Stacja Uzdatniania Wody przy 

ul Szkolnej o zdolności produkcyjnej 800 m3/dobę zarządzane są przez gminną jednostkę 

budżetową - Zakład Gospodarki Komunalnej w Dynowie. 

- W 2018 r. Stacja Uzdatniania Wody uzdatniała ok 250 m3/dobę. Z miejskiej sieci 

wodociągowej korzystało 376 podmiotów, w tym 306 gospodarstw domowych- około14% 

ogółu mieszkańców. Pozostałe budynki i gospodarstwa domowe korzystają ze studni 

indywidualnych i ujęć własnych. 
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4. Infrastruktura techniczna budynków 

4.1. Na terenie Miasta znajduje się 1398 budynków mieszkalnych. 306 budynków 

mieszkalnych jest podłączonych do miejskiej sieci wodociągowej, , 767 budynków posiada 

przyłącza do sieci kanalizacyjnej oraz 999 do sieci gazowej.  

4.2. w budynkach jednorodzinnych zamieszkuje 3632 osób, w budynkach wielorodzinnych – 

1146 osób. 

4.3. Istnieje potrzeba budowy mieszkań komunalnych – ze względu na brak środków 

finansowych w 2018 r. nie realizowano inwestycji budownictwa komunalnego. 

Wyremontowano 1 mieszkanie z zasobu komunalnego. 

5. Transport miejski 

Na terenie miasta Dynowa nie funkcjonuje komunikacja miejska. Miasto ze względu 

na wielkość oraz liczbę mieszkańców nie ma potrzeby zorganizowania własnej komunikacji 

miejskiej, natomiast jest zarejestrowana jedna licencja na wykonywanie transportu 

drogowego taksówką. 

Przewozy pasażerskie poza granice miasta do innych gmin wykonują: F.H.U.”Agmar” 

Dubiecko, F.U. „Polbus” Dubiecko, Podkarpacka linia autobusowa „Pl Południe” Rzeszów, 

„Gustek”, oraz pojedyncze kursy autobusowe wykonywane przez PKS Rzeszów oraz 

Przemyśl. 

V. Zagospodarowanie przestrzenne 

1. Miasto nie posiada opracowanego Ogólnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

obejmującego cały obszar Miasta. Obowiązują 23 Miejscowe Plany Zagospodarowania 

Przestrzennego uchwalone w latach 1996 – 2018 r. Obszar objęty MPZP to około 26 ha – 

1,06% całej powierzchni Gminy Miejskiej w Dynowie. Plany te obejmują tereny pod 

budownictwo mieszkalne, nieuciążliwe usługi, rekreację, oświatę, turystykę. 

2. W 2018 r. rozpoczęto procedowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego w rejonie Dworca Autobusowego, którego celem jest zabezpieczenie tego 

terenu przed jego wykorzystaniem na cele inne niż spełniające funkcje dworca dla 

komunikacji autobusowej. Również trwa opracowywanie Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego dla terenu przy ośrodku „Błękitny San” przy ul. Plażowej,                           

z przeznaczeniem go pod parkingi, w związku z budową obwodnicy w rejonie parkingu 

przy ul. Kolejowej.  

3. W 2018 r. wydano 15 decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego na potrzeby budowy 

obiektów infrastruktury technicznej, i obiektów usługowych, t.j na: 

- budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Bartkówka w Dynowie, 

- budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w rejonie ulic: Konopnickiej, Błonie, 

Słowackiego, Słoneczna, Grunwaldzka w Dynowie, 

- budowę linii kablowej średniego napięcia w rejonie ul. Ogrodowej w Dynowie, 

- budowę oświetlenia ulicznego drogi gminnej – ul. Karolówka w Dynowie wraz z linią 

en kablową, 

- budowę drenażu wód opadowych i kanalizacji deszczowej w ramach rekultywacji 

składowiska odpadów w Dynowie, 

- utworzenie strefy rekreacyjnej dla rodzin z dziećmi i seniorów polegające na: budowie 

boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw, siłowni zewnętrznej, parkingu, niezbędnych 
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urządzeń budowlanych i obiektów infrastruktury technicznej- przy Publicznej Szkole 

Podstawowej nr 2 Bartkówka, oraz parking przy „Domu Ludowym” ,  

- przebudowę, rozbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania części istniejącego budynku 

użyteczności publicznej na centrum edukacji i aktywizacji - w budynku OSP przy            

ul. Szkolnej,  

- „Modernizację Stadionu Miejskiego” polegającą na: przebudowie i rozbudowie boiska, 

budowie trybuny dla widzów, parkingu, dojść, dojazdu wraz z niezbędnymi urządzeniami 

budowlanymi, murami oporowymi i obiektami infrastruktury technicznej, 

- budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ulic: Głęboka, 

Piłsudskiego, Karolówka w Dynowie. 

4. W 2018r. wpłynęło 37 wniosków, z czego wydano 30 decyzji o warunkach zabudowy 

w tym na:  

- budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych, budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych (szeregowych), budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie 

zagrodowej, garaży oraz budynków gospodarczych - 26 decyzji, 

- przebudowa i nadbudowa budynku usługowego - 1 decyzja, 

- budowa budynku usługowego, zjazdu z dr. woj., placu manewrowego – 1 decyzja, 

- przeniesienie decyzji na innego inwestora - 2 decyzje. 

Pozostałe wnioski pozostały bez rozpatrzenia bądź postępowanie umorzono. 

Dla porównania w 2017 r. wydano 26 decyzji. 

5. Brak Ogólnego Planu Zagospodarowania powoduje konieczność wydawania decyzji 

lokalizacyjnych lub opracowywanie Planów Miejscowych. Może powodować chaos 

przestrzenny, powoduje realizację rozproszonej zabudowy mieszkaniowej i co za tym 

idzie zwiększa koszty infrastruktury komunalnej t.j. sieci kanalizacyjnych, 

wodociągowych, gazowych, energetycznych. W zabudowach zwartych koszty te są 

znacznie mniejsze. Jednak opracowanie Ogólnego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego dla całego Miasta jest bardzo kosztowne i brak na takie działania 

środków w budżecie.     

VI. Realizacja zadań Gminy Miejskiej Dynów w zakresie 

przyjętym w Strategii Rozwoju Gminy oraz Lokalnym Programie 

Rewitalizacji 

1. Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Dynów do roku 2026 

Konsekwencją realizacji Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Dynów do roku 2026 

przyjętej Uchwałą Nr XXIX/178/17 Rady Miasta Dynów z dnia 13 czerwca 2017 roku jest 

złożenie w odpowiedzi na ogłoszone nabory wniosków o dofinansowanie projektów ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 następujących projektów: 

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dynowie przy ul. Bartkówka wraz z budową przejścia 

pod dnem rzeki San kanałem sanitarnym i rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków                   

o instalację fotowoltaiczną” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

Zakres projektu obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w Dynowie przy ul. Bartkówka 

wraz  
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z budową przejścia pod dnem rzeki San kanałem sanitarnym i rozbudową miejskiej 

oczyszczalni ścieków o instalację fotowoltaiczną.  

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

Obecnie wniosek znajduje się na 9. miejscu na liście rezerwowej do dofinansowania. 

Cele niniejszego projektu w sposób szczególny wpisują się w 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 oraz Cel strategiczny nr 

4. Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście i najbliższym otoczeniu, Cel 

operacyjny 4.2 Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska w mieście i najbliższym 

otoczeniu. 

Uzasadnienie: Poprzez realizację projektu nastąpi poprawa stanu gospodarki ściekowej w 

Dynowie, przyjęte rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne mają na celu zmniejszenie 

zanieczyszczenia środowiska w mieście i najbliższym otoczeniu, w szczególności 

zanieczyszczenia rzeki San. Celem projektu jest wzrost jakości życia mieszkańców 

Dynowa, poprawa atrakcyjności gminy dla inwestycji gospodarczych oraz zmniejszenie 

zanieczyszczenia środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem rzeki San. 

2. „Budowa i przebudowa miejskiej rozdzielczej sieci wodociągowej – etap II i modernizacja 

miejskiej stacji uzdatniania wody w Dynowie” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

Zakres projektu obejmuje budowę i przebudowę miejskiej rozdzielczej sieci wodociągowej 

– etap II i modernizację miejskiej stacji uzdatniania wody w Dynowie. 

Koszt całkowity: 2 878 356,46 zł, dofinansowanie 1 989 108,12 zł 

Obecnie wniosek znajduje się na 4. miejscu na liście rezerwowej. 

Cele niniejszego projektu w sposób szczególny wpisują się w Cel strategiczny nr 1. 

Wyższy poziom zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy. Cel operacyjny 1.3. Poprawa 

warunków zamieszkiwania i zwiększenie dostępności mieszkań czynszowych i Cel 

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

2.3. Poprawa stanu rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. 

Uzasadnienie: Poprzez realizację projektu nastąpi poprawa stanu gospodarki wodnej  

na terenie Dynowa, a przyjęte rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne mają na celu 

stworzenie możliwości dostępu do dobrej jakościowo i wystarczającej ilościowo wody do 

celów bytowo - gospodarczych i przemysłowych w Gminie Miejskiej Dynów. Projekt ten 

jest jedną z kluczowych inwestycji w aspekcie dalszego rozwoju Dynowa, w szczególności 

dla poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz jakości życia na tym 

obszarze. Projekt obejmuje zadania związane z budową podstawowej infrastruktury 

zaopatrzenia w wodę, które w dokumentach planistycznych Miasta zostały określone, jako 

zadania o najwyższym priorytecie oraz wymagające podjęcia zdecydowanych działań. 
3. „Wzrost dostępności i jakości infrastruktury publicznej na obszarze rewitalizacji w Gminie 

Miejskiej Dynów w celu zapewnienia mieszkańcom wysokiej jakości życia” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

Zakres projektu: 

- Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku 

użyteczności publicznej z przeznaczeniem na centrum edukacji i aktywizacji społecznej 

oraz budowy stanowisk postojowych w Dynowie 
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- Modernizacja stadionu miejskiego polegająca na przebudowie i rozbudowie boiska, 

budowie trybuny dla widzów, parkingu, dojść, dojazdu wraz z niezbędnymi urządzeniami 

budowlanymi, murami oporowymi i obiektami infrastruktury technicznej w Dynowie 

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

boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw, siłowni zewnętrznej, parkingu, niezbędnych 

urządzeń budowlanych i obiektów infrastruktury technicznej w Dynowie 

- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Grabownica Starzeńska ul. Mickiewicza  

w Dynowie polegająca na: budowie oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Mickiewicza, 

budowie  

i remoncie kanalizacji deszczowej w ul. Mickiewicza, przebudowie i remoncie istniejącej 

nawierzchni jezdni i chodników drogi wojewódzkiej ul. Mickiewicza, przebudowie 

 i zabezpieczeniu sieci teletechnicznej zlokalizowanej w pasie drogi wojewódzkiej                   

ul. Mickiewicza 

- Budowa fragmentu kanalizacji sanitarnej przy ul. Bartkówka 

- Budowa przejścia pod dnem rzeki San kolektorem wodociągowym oraz kanałem 

sanitarnym wraz z rozbudową sieci wodociągowej z przyłączami oraz kanalizacji 

sanitarnej w rejonie ulicy Plażowej i Bartkówki w Dynowie – fragment. 

Koszt całkowity: 11 649 195,70 zł, dofinansowanie 8 105 994,93 zł w tym: UE 

7 152 348,50 zł, a z budżetu państwa 953 646,43 zł 

Obecnie wniosek znajduje się na 6. miejscu na liście rezerwowej. 

Projekt w sposób szczególny wpisuje się w następujące cele wyznaczone w Strategii:  

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

mieszkańców. 

Cel operacyjny nr 2. Rozwój infrastruktury kulturalno – rekreacyjnej oraz sportowej oraz 

w Cel strategiczny nr 1. Wyższy poziom zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy. Cel 

operacyjny 1.3. Poprawa warunków zamieszkiwania i zwiększenie dostępności mieszkań 

czynszowych i Cel strategiczny nr 2. Poprawa stanu rozwoju zasobów technicznych 

miasta, Cel operacyjny 2.3. Poprawa stanu rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. 

Uzasadnienie: 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 i zabytków, 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 

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

 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2017-2023 przyjęty Uchwałą Nr 

XXXVII/229/18 Rady Miasta Dynów z dnia 1 marca 2018 r. 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” zgłoszonego do dofinansowania ze środków UE                  
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w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020.  

Opis projektu jak wyżej. 

W/w projekt został zapisany w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 

2017-2023 jako podstawowe przedsięwzięcie rewitalizacyjne Miasta Dynów. 

VII. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2018 r. : 

1. Przebudowa poddasza budynku OSP Bartkówka, jako kontynuacja zadania związanego             

z rozbudową, nadbudową budynku OSP- „Termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej m.in. OSP Dynów przy ul. Bartkówka, OSP Dynów przy ul. Szkolnej.”               

Na poddaszu wykonano przebudowę w wyniku której wygospodarowano miejsce na 

poszerzenie sali konferencyjno-szkoleniowej. Koszty w roku 2018 – 23 259,24 zł.  

2. W 2018 r. oddano do użytku zadanie: Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola 

miejskiego” oraz dokonano zakupu kompletnego wyposażenia części dobudowywanej           

( kontynuacja z 2017 r. ) . Zadanie obejmowało : dobudowę skrzydła od strony zachodniej 

o powierzchni zabudowy – 254,38 m2, kubaturze - 2 369,47 m3, i powierzchni użytkowej 

592,95 m2 . Całkowity koszt robót budowlanych – 1 375 396,17 zł , dofinansowanie z UE - 

977 077,17 zł. Koszt wyposażenia: 744 445 zł, dofinasowanie z UE – 669 575 zł.  

3. Adaptacja pomieszczeń na parterze Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 na potrzeby 

Żłobka Miejskiego. Wartość robót budowlanych 550 253,87 zł, wyposażenia 35 983,55 zł, 

dotacja z programu „Maluch +” na adaptację, wyposażenie i funkcjonowanie w 2018 r. - 

484 783,55 zł. Żłobek dla 24 dzieci oddano do użytku w 2018 r. 

4. W 2018 r. kontynuowano realizację zadania związanego z budową kanalizacji sanitarnej-

etap III wraz z budową, przebudową i rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków. Zadanie 

obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Łazienna, Piłsudskiego, Wąska, 

Wuśki, Głęboka, Rogozów, Jaklów, Kolejowa, Plażowa, Karolówka, Gruntowa, Żurawiec, 

Kaniowiec, oraz budowę 7 przepompowni ścieków Łączna długość rozbudowywanej 

kanalizacji – 16,9 km, długość przyłączy – 2,4 km. Planowana ilość budynków do 

podłączenia do kanalizacji - 235, w tym 227 jednorodzinnych, 1 budynek wielorodzinny 

oraz 7 firm. Planowane zakończenie inwestycji w 2019 r.  

5. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Pawiej i ul. Bartkówka. 

 

VIII. Gospodarka odpadami 

1. Na terenie Miasta prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów komunalnych, wg 

systemu obowiązującego w Kraju. Mieszkańcy ponoszą koszty wywozu i utylizacji 

odpadów wg stawek wynikających z kalkulacji kosztów ponoszonych przez Gminę 

Miejską Dynów. Gmina w drodze przetargu wybiera firmę odbierającą odpady od 

mieszkańców i transportującą je do miejsca utylizacji. Obowiązujące w 2018 r. stawki            

od 1 osoby to: 11 zł za odpady segregowane, 20 zł za niesegregowane.  
2. Właściciele sklepów, innych placówek podpisują umowy o odbiór odpadów bezpośrednio 

z firmami odbierającymi.  

3. W 2018 r. z nieruchomości zamieszkałych zebrano: odpadów niesegregowanych – 765,62 

t, tworzyw sztucznych -139,77 t, szkła – 51,49 t, papieru - 14,9 t, biodegradowalnych – 

83,56 t, opon – 12,66 t, wielkogabarytowych – 106,50 t , zużyty sprzęt AGD – 0,36 t. 

Łącznie zebrano 1 174,86 t.  
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4.  Właściciele nieruchomości niezamieszkałych ( firmy, sklepy…) oddali łącznie 253,68 t 

odpadów, w tym: segregowanych,– 21,26 t. i niesegregowanych 232,42 t.  

5. Analizy ilości wyprodukowanych i zebranych odpadów komunalnych z terenu Miasta w 

ostatnich latach wykazują znaczny przyrost ich ilości. I tak w 2014 r. zebrano łącznie 

738,43 t odpadów - 150,8 kg/ osobę, natomiast w 2018 r. 1174,86 t – 245,9 kg/osobę. Od 

2014 wzrost o 61,3 %.  

Odnotowano duży wzrost ilości odpadów biodegradowalnych – o 31 %. 

6. Konieczne jest zatem kompostowanie odpadów biodegradowalnych przez właścicieli 

posesji, na przydomowych kompostownikach, co często jest możliwe, zwłaszcza na 

nieruchomościach gospodarstw indywidualnych, na których jest możliwość lokalizacji 

kompostownika. Odpady te mają znaczący udział w kosztach i wielkości stawek 

przypadających na 1 mieszkańca.  

IX. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

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

w tym 2 dzielnicowych na Miasto Dynów.  

W 2018 r. wg statystyki Policji miało miejsce łącznie 33 przestępstwa (1 – przeciwko 

życiu i zdrowiu, 19 – przeciwko mieniu, 7 – w ruchu drogowym, 2 – przeciwko rodzinie,  

3 – przeciwko niekorzystnym rozporządzeniem mieniem – 3,  z ustawy o ochronie 

zwierząt – 1.  

2. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabezpiecza Posterunek Państwowej Straży Pożarnej           

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

Szkolna, OSP Przedmieście, OSP Bartkówka. 

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

3.  Podstawowe wyposażenie jednostek OSP to: 

- OSP Dynów ul. Szkolna - wozy bojowe : Mercedes Atego z 2010 r. oraz Żuk GLM           

z 1978 r. motopompa, radiostacje, radiotelefony, agregaty prądotwórcze, sprzęt do 

ratownictwa drogowego, piły do drewna, betonu, wyposażenie strażaków… 

- OSP Dynów – Przedmieście: wozy bojowe: Mercedes Atego z 2010 r. Żuk GLM z 1974 

r. , 3 motopompy , 2 pompy szlamowe, 2 agregaty prądotwórcze, radiostacje                       

i radiotelefony, zestaw ratowniczy… 

- OSP Bartkówka - wozy bojowe: star 244 z 1979 r. żuk GLM z 1990 r. , sprzęt łączności 

radiotelefonicznej, radiostacja samochodowa, 2 motopompy, pompa szlamowa…. 

4. W 2018 r. na terenie Miasta odnotowano łącznie 8 zdarzeń zabezpieczanych przez OSP 

Dynów ul. Szkolna. Były to : 5 zdarzeń drogowych, 2 zarzewia pożarowe w bud. 

mieszkalnych, 1 – wypompowywanie wody z zalanych przez opady piwnice. Jednostki 

OSP uczestniczyły też w zabezpieczaniu różnego rodzaju imprez organizowanych na 

terenie Miasta ( Dni Pogórza Dynowskiego, Dożynki, zabezpieczanie trasy biegów, 

dowożeniu wody …),  

5. W 2018r. na utrzymanie i doposażenie jednostek OSP w Dynowie wydatkowano łącznie 

131 502, 80 zł. oraz zakupiono sprzęt do ratownictwa medycznego za kwotę 17 400 zł 

dofinansowany w 99% ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 

Postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości. Sprzęt ten otrzymała OSP Dynów ul. 

Szkolna oraz OSP Bartkówka.  
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X. Ochrona zdrowia i opieka społeczna 

1. Na terenie Miasta Dynów w 2018 r. funkcjonowały następujące placówki medyczne: 

Ośrodek Zdrowia przy ul. J. Ożoga należący do ZOZ Nr 2 w Rzeszowie, Centrum 

Medyczne „Dynmed” przy ul. Rynek, które realizują zadania podstawowej opieki 

medycznej. 

2. Zespół Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 

 działający w składzie: 2-ch ratowników medycznych + kierowca ratownik - udzielają 

 pomocy medycznej w razie nagłego zagrożenia zdrowia i życia w warunkach 

 przedszpitalnych.  

3. Na terenie Miasta prowadzi działalność 5 aptek: 

 - „LAFARMA” –ul. Handlowa, 

 - „Pod Zegarem” – ul. Kazimierza Wielkiego, 

 - „Różana” – ul. Rynek, 

 - „Rodzinna” – ul. Grunwaldzka, 

 - „ANIMED” – ul. Mickiewicza.  

Zapewniają one także dyżury w dni wolne i  święta.  

4. Opieka medyczna na terenie miasta w odczuciu społecznym jest niezadawalająca – brak 

lub niewystarczająca ilość lekarzy specjalistów. Chorzy muszą korzystać z porad placówek 

w Błażowej, Brzozowie, Przemyślu, Rzeszowie. Długi jest też okres oczekiwania na 

wizytę u lekarzy specjalistów.  

5. W 2018 r. Miasto współpracowało z Fundacja SOS Zycie w Mielcu w zakresie 

organizowania bezpłatnych badań mammograficznych. 

6. Pomocą społeczną dla potrzebujących osób z terenu Miasta zajmuje się Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Dynowie, który udzielał w 2018 r. świadczeń dla 139 rodzin ( 378 

osób). Przyczyny konieczności udzielania tych świadczeń to: ubóstwo, bezdomność , 

bezrobocie, niepełnosprawność, choroby, bezradność życiowa, przemoc w rodzinie, 

alkoholizm, brak przystosowania do życia po zwolnieniu z zakładu karnego.  

7. Szacowana stopa ubóstwa w Gminie Miejskiej Dynów - 3, 45%. 

8. Świadczenia i zasiłki wypłacane poprzez MOPS w Dynowie: 

 - świadczenie 500 + , którym w 2018 r. objęto 782 dzieci z 512 rodzin, 

- świadczenie „ Dobry Start” ( 300 +) - dla dzieci wypłacane na początek roku szkolnego, 

- świadczenia rodzinne ( zależne od dochodu w rodzinie) – 565 dzieci z 288 rodzin. 

- alimenty dla 49 dzieci z 30 rodzin. 

9. W Domach pomocy społecznej (DPS) przebywa 11 osób z terenu Dynowa. 

Ze wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy korzystało 36 uczestników, w tym 23 

z terenu Dynowa. 

10. W 2018 r. realizowano Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

- W ramach pomocy uzależnionym i ich rodzinom funkcjonował Punkt Psychologiczno- 

Konsultacyjny – 2 razy w miesiącu z porad psychologa korzystały osoby uzależnione, 

członkowie ich rodzin oraz osoby z problemami rodzinnymi. 

- Przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 działała świetlica Profilaktyczno-

Wychowawcza dla dzieci.  

- Zorganizowano wypoczynek letni dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych ( 6 dzieci). 

- Ustawowe działania prowadziła Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych: na zgłoszonych 9 osób uzależnionych, po uzyskaniu opinii psychiatryczno-

psychologicznej skierowano do sądu 7 wniosków o przymusowe leczenie odwykowe. 
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- w 2018 r. 15 osób z terenu Dynowa zostało dowiezionych do Izby Wytrzeźwień               

w Rzeszowie, z którą Gmina Miejska zawarła umowę.  

11. Ze środków finansowych na przeciwdziałania uzależnieniom finansowano także 

organizację imprez promujących trzeźwy styl życia, wspierano Ruch trzeźwościowy, 

zakupiono materiały profilaktyczno-edukacyjne dla szkół oraz przekazano dotacje 

organizacjom pozarządowym na zadania zlecone promujące działalność wychowawczą          

i zdrowotną.  

12. W 2018 r. nie stwierdzono na terenie Dynowa przypadków zażywania czy uzależnień od 

narkotyków, niemniej jednak zakupiono materiały informacyjne dla Dynowskich szkół.  

13. Celem propagowania zdrowego stylu organizowania wypoczynku, rozrywki podejmowano 

współprace z organizacjami pozarządowymi, które otrzymały wsparcie na swoją 

działalność w łącznej kwocie 35 000 zł.. Kwota 55 000 zł dofinansowano organizacje 

pozarządowe z terenu miasta na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu. 

14. Działania związane z współpracą z organizacjami pozarządowymi były poprzedzane 

konsultacjami programu współpracy z organizacjami z terenu Miasta.  

XI. Oświata 

1. W 2018 r. na terenie miasta Dynowa funkcjonowały następujące placówki oświatowo – 

wychowawcze, 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.  

2. Od miesiąca września 2018 roku zaczęło działać również Niepubliczne Przedszkole 

Językowe „Akademia Przedszkolaka” w Dynowie, dla którego miasto jest organem 

rejestrującym oraz dotującym.  

3. W listopadzie 2018 roku został otwarty Żłobek Miejski w Dynowie dla 24 dzieci, którego 

remont pomieszczeń i funkcjonowanie było możliwe w ramach programu rządowego 

MALUCH +2018. 

4. Liczba dzieci w poszczególnych placówkach edukacyjnych (według Systemu Informacji 

Oświatowej - stan na 30.09.2018r.) przedstawia się następująco: 

1) PSP Nr 1 – 520 uczniów, 23 oddziały ( od 17 do 28 uczniów w klasie),  

2) PSP Nr 2 – 78 uczniów: 8 oddziałów szkolnych (od 4 do 17 dzieci w klasie) + oddział 

„0” - 9 dzieci ,  

3) SM I st. – 134 uczniów, 52 uczniów w klasie o cyklu 4-ro leniej nauki, 82 w cyklu 6-

cioletnim. 

4) Przedszkole Miejskie – 248 uczniów, 10 oddziałów ( do 25 dzieci w oddziale).  

5) Niepubliczne Przedszkole – 19 dzieci. 

5.  W poszczególnych placówkach oświatowych (stan na 30.09.2018r.) zatrudnionych była 

następująca liczba nauczycieli: 

1) PSP Nr 1 – 47 nauczycieli, w tym 43 na pełny wymiar pracy,  

2) PSP Nr 2 – 18 nauczycieli, w tym 7 na pełny wymiar pracy, 

3) SM I st. – 22 nauczycieli, w tym 9 na pełny wymiar pracy, 

4) Przedszkole Miejskie – 19 nauczycieli, 17na pełny wymiar pracy, 

5) Niepubliczne Przedszkole – 5 nauczycieli, w tym 3 na pełny wymiar pracy. 

Wydatki na poszczególne placówki oświatowe z budżetu gminy w 2018 r. kształtowały się 

następująco: 
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1) PSP Nr 1 – 4.550.185,78 zł, koszt 1 ucznia – 8 750 zł/rok, 

2) PSP Nr 2 – 980.464,07 zł, koszt 1 ucznia – 11 672 zł/rok, 

3) SM I st. – 1.101.085,69 zł, koszt 1 ucznia 8 217 zł/rok 

4) Przedszkole – 1.512.569,12 zł, koszt 1 dziecka 6 099 zł/rok. 

Łącznie w 2018 r. wydatkowano na oświatę 8.144.304,66 zł z czego 5.827.649,00 zł 

stanowiła subwencja oświatowa przekazana z budżetu państwa. (tj. ok. 72%), dotacje 

przedszkolne i celowa stanowiła kwotę 509 735, 42 zł. Do utrzymania szkół Miasto 

dołożyło kwotę 1 806 920,24 z własnego budżetu. Zagrożeniem dla budżetu Miasta jest 

zbyt mała liczba uczniów w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Bartkówka.  

6. Gmina Miejska Dynów w 2018 roku przekazała dotację na wychowanie przedszkolne dla 

Niepublicznego Przedszkola Językowego „Akademia Przedszkolaka” w kwocie 21.633,08 

zł. 

7. Gmina Miejska Dynów zapewnia zbiorowy transport dla uczniów niepełnosprawnych, 

którzy są mieszkańcami Dynowa, a uczęszczają do Specjalnych Szkół w Rzeszowie. 

Takich uczniów w 2018 roku było 3. Ponadto Gmina Miejska Dynów zwraca koszty 

dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół na terenie Rzeszowa i Dubiecka rodzicom, 

którzy sami własnym transportem dowożą te dzieci, takich uczniów jest 2.  

8. Wyniki egzaminów gimnazjalnych za rok szkolny 2017/2018 przedstawiały się 

następująco: - - Klasa IIIc uzyskała wynik lepszy od średniej powiatu i województwa,  

- Klasa IIIb uzyskała wynik poniżej średnich z matematyki i przedmiotów przyrodniczych,  

- Klasa IIIa uzyskała wyniki poniżej średniej ze wszystkich przedmiotów.  

Średni wynik Szkoły w Dynowie z historii i WOS był wyższy od średnich powiatu                     

i województwa.  

XII. Kultura 

1. Miejski Ośrodek Kultury 

1. Zadania Gminy Miejskiej Dynów w zakresie zaspokajania potrzeb i rozwijania 

działalności kulturalnej realizują instytucje kultury: Miejski Ośrodek Kultury i Miejska 

Biblioteka Publiczna. 

2. W 2018 r. Miejski Ośrodek Kultury był organizatorem lub współorganizatorem takich 

wydarzeń kulturalnych na terenie Miasta. 

- Koncert Noworoczny 

- XXI Dynowski Młodzieżowy Dynowski Konkurs Kolęd i Pastorałek, wspólnie                

z  Towarzystwem Przyjaciół Dynowa i Liceum Ogólnokształcącym.  

- Wystawienie sztuki teatralnej QUI pro QUO w wykonaniu członków Zespołu 

Teatralnego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, 

- program kabaretowy z okazji Dnia Kobiet – Rajski Epizod, 

- koncert pasyjny w kościele parafialnym pt. „Męka Naszego Pana Jezusa Chrystusa                   

w poezji i muzyce”, we współpracy z Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół”, 

- obchody 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-Maja - współorganizatorzy LO                       

i Orkiestra Dęta przy MOK, 

- Dynowska Majówka ( Orkiestra Dęta, zespół muzyczny pod kierunkiem Państwa 

Dulskich przy MOK, kapela Podwórkowa „BEKA” z Przeworska, Kabaret „NASZ”, 

- „ Pogórzańska Nuta” – XXVII przegląd kapel, śpiewaków i instrumentalistów 

ludowych, współorganizatorem : Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Starostwo 

../../../kapela
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Powiatowe w Rzeszowie, 

- Szkolne prezentacje Artystyczne „SZPAK, 

- LII Dni Pogórza Dynowskiego, 

- Dynowskie święto Plonów, 

- Koncert patriotyczny na Dynowskim Rynku, 

- uroczystość sadzenia dębów Niepodległości, 

- obchody 100-lecia rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, 

-wieczór pieśni patriotycznych ph „ Dynów jedną śpiewającą rodziną”, 

- XXVI Dynowski Konkurs Recytatorski – „ Dla Niepodległej”, 

- Wigilia Miejska.  

2. Miejska Biblioteka Publiczna 

Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie w 20128 r. prowadziła działalność związaną 

obsługą czytelnictwa oraz animacyjno-kulturalną we współpracy z wolontariuszami                       

i stowarzyszeniami oraz Miejskim ośrodkiem Kultury, takie jak: 

 - „Ferie zimowe z Nadleśnictwem Dynów” oraz „Wakacje w bibliotece” – dla dzieci, 

 - spotkanie autorskie z Krzysztofę Hajdukiem, 

 - spotkania z muzyką i występy artystyczne miejscowych muzyków, 

- teatrzyki dla dzieci, 

- współorganizowanie różnych form obchodów rocznicy 100 – lecia odzyskania 

Niepodległości przez Polskę ( koncert patriotyczny,, „Noc Bibliotek”, „ Narodowe 

Czytanie”,  

- organizowanie konkursów: „Leśne Dyktando”, konkursu recytatorskiego, 

-współorganizowanie targów zdrowia i urody, Miejskiej Wigilii., 

- współpraca z osobami niepełnosprawnymi t.j. ze Środowiskowym Domem Samopomocy 

w Dynowie ( kurs komputerowy). 

4. Księgozbiór Biblioteki to 22 984 woluminów, w tym zakupionych w 2018 r. – 335 ze 

środków Miasta ( 7742, 73 zł), 191 książek zakupionych z dotacji Ministerstwa Kultury 

(4 400 zł), oraz 139 książek od użytkowników ( 446 zł) .  

5. Liczba czytelników w 2018 r. – 973 , liczba wypożyczeń – 21 656 w tym dorośli 12 833, 

dzieci i młodzież -4446, inne 4 377. 

6. Biblioteka posiada własna stronę internetową i Facebooka. Katalog książek dostępny on-line. 
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XIII. Podsumowanie 

W 2018 r. Burmistrz Miasta Dynów realizował zadania ustawowe przypisane 

przepisami prawa samorządowi gminnemu poprzez pracowników Urzędu Miejskiego oraz 

jednostki i zakład budżetowe Gminy. Realizował zadania i cele określone w Strategii 

Rozwoju Miasta Dynów oraz uchwały podejmowane w trakcie roku przez Radę Miasta.  

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

w szczególności: rozbudowa, modernizacja infrastruktury komunalnej (wodociągi, 

kanalizacja), zapewnienie opieki i wychowania przedszkolnego dla wszystkich dzieci                 

w wieku do lat 6 ( rozbudowa przedszkola), opieka dla dzieci do lat 3-ch (żłobek), pomoc 

potrzebującym ( poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). Prowadził działania w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego poprzez współpracę z Komisariatem Policji, 

Posterunkiem Powiatowej Straży Pożarnej, jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Dokonywano wydatków związanych z bezpieczeństwem - na poprawę bazy lokalowej OSP 

Bartkówka, zakup sprzętu i wyposażenia dla strażaków. 

 Dotowano działalność kulturalną i sportową prowadzoną przez Miejski Ośrodek 

Kultury, Miejską Bibliotekę Publiczną oraz działalność stowarzyszeń działających na terenie 

Dynowa.  

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

Powiatu oraz różnymi instytucjami z terenu Dynowa. 

 Przedstawiając raport o stanie Gminy za 2018 r. jestem przekonany, że wszystkie 

działania służyły i będą służyły w dłuższej perspektywie dobru mieszkańców, a środki 

finansowe powierzone mi jako Organowi Wykonawczemu Gminy zostały wydatkowane 

celowo i efektywnie. 
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