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Wstęp 

Podstawa prawną opracowania drugiego Raportu o stanie Gminy jest art. 28aa Ustawy o samo-

rządzie gminnym (tekst ujednolicony Dz.U. 2020 poz. 713 z dn. 06.04.2020). 

Art. 28aa. 

1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. 

2. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w toku poprzednim, w szczególności reali-

zacje polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. 

3. Rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu. 

Prace nad raportem były realizowane przez pracowników Urzędu Gminy Dynów, jak również 

przez pracowników podległych jednostek w oparciu o posiadane dane własne Urzędu, jak i materia-

ły statystyczne zawarte w zasobach Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego i Podkarpackiego 

Urzędu Statystycznego. 

Celem przygotowania raportu jest uzyskanie w miarę dokładnego wglądu w sytuację gospodar-

czą i społeczną Gminy Dynów. Zgromadzone w nim zostały szczegółowe dane o aspektach finan-

sowych, podjętych działaniach Gminy w 2019 r. Raport stanowi zbiór informacji i jest podstawą do 

obiektywnej i opartej na faktach oceny. Informacje zawarte w raporcie posłużą mieszkańcom Gmi-

ny Dynów do powiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego, a także staną 

się podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości Gminy Dynów we wszystkich wymia-

rach publicznych i prywatnych. 

Raport o stanie gminy za 2019 r. zawiera: 

1. Informacje ogólne – s. 4 

2. Informacje finansowe – s. 5 

3. Informacje podatkowe – s. 20 

4. Informacje o stanie mienia komunalnego – s. 21 

5. Gospodarka nieruchomościami – s. 24 

6. Drogi na terenie Gminy Dynów – s. 25 

7. Budownictwo – s. 30 

8. Środowisko – s. 30 

9. Zwierzęta – s. 32 

10. Cmentarnictwo – s. 32 

11. Rolnictwo – s. 33 

12. Edukacja publiczna – s. 35 

13. Gminna Biblioteka Publiczna – s. 36 

14. GOPS – s. 38 

15. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – s. 43 

16. Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny i Gospodarki Mieszkaniowej – s. 44 

17. Sieć szerokopasmowa – s. 50 

18. Organizacje, stowarzyszenia, kluby sportowe, OSP – s. 51 
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19. Realizacja uchwał Rady Gminy Dynów – s. 54 

20. Herb Gminy – s. 57 

21. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi – s. 58 

22. Inne działania w 2019 r. – s. 59 

23. Pozyskane środki zewnętrzne przez Gminę Dynów w 2019 r. – s. 59 

Rada Gminy Dynów i obecnie pełniący funkcję Wójta Gminy Dynów podjęli swoje zadania 

w dniu 20 listopada 2018 r. 

 

 

 

Wójt Gminy Dynów 

 

Wojciech Piech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na stronie tytułowej: fot. detalu rzeźbiarskiego z zabytkowych drzwi frontowych Urzędu Gminy Dynów 
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INFORMACJE OGÓLNE 

 

 
Gmina Dynów pod względem administracyjnym jest jedną ze 160 gmin województwa podkar-

packiego, położoną w jego środkowej części oraz jedną z 14 powiatu rzeszowskiego. Graniczy 

z następującymi gminami: Błażowa i Hyżne (powiat rzeszowski), Bircza i Dubiecko (powiat prze-

myski), Jawornik Polski (powiat przeworski) i Nozdrzec (powiat brzozowski). Geograficznie obszar 

Gminy położony jest w karpackiej części Dorzecza Sanu, na pograniczu Pogórzy Dynowskiego 

i Przemyskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Dynów swoim zasięgiem obejmuje 9 sołectw: Bachórz, Dąbrówka Starzeńska, Dylągo-

wa, Harta, Laskówka, Łubno, Pawłokoma, Ulanica, Wyręby, na terenie których zamieszkuje 7 000 

osób na 31.12.2019 r. 

 

Liczba mieszkańców, powierzchnia sołectw i gęstość zaludnienia 

Sołectwo Liczba mieszkańców Powierzchnia (ha) 
Gęstość zaludnienia 

os./km2 

Bachórz 1 145 1 250 91,60 

Dąbrówka Starzeńska 448 737 60,80 

Dylągowa 561 1 885 29,76 

Harta 2 082 2 566 81,14 

Laskówka 381 910 41,84 

Łubno 1 244 2 619 47,50 

Pawłokoma 532 1 015 52,41 

Ulanica 402 642 62,62 

Wyręby 205 263 77,95 

Razem 7 000 11 887 58,89 

Źródło: Urząd Gminy Dynów, 31.12.2019 r. 
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Podstawowym celem działalności urzędu jest zapewnienie klientom profesjonalnej i przyjaznej 

obsługi. Urząd realizuje zadania własne oraz zadania zlecone przez administrację rządową. Do za-

dań własnych gminy należy dbałość o porządek publiczny, oświatę, infrastrukturę, pomoc społecz-

ną, ochronę środowiska. Natomiast zadania zlecone przez administrację rządową dotyczą spraw 

obywatelskich, wyborów i obronności. 

Liczba urodzeń i zgonów w 2019 r. 

wg sołectw 

Sołectwo Urodzenia Zgony 

Bachórz 9 8 

Dąbrówka Starzeńska 4 3 

Dylągowa 4 8 

Harta 19 26 

Laskówka 4 4 

Łubno 4 17 

Pawłokoma 6 4 

Ulanica 7 8 

Wyręby 1 1 

Razem 58 79 

 

 

 

 

INFORMACJE FINANSOWE 
 

 

Budżet Gminy Dynów na koniec 2019 r. po stronie planu dochodów wynosił 33 087 757,99 zł 

i w porównaniu do budżetu uchwalonego Uchwałą Nr III(16)2018 Rady Gminy Dynów z dnia 28 

grudnia 2018 r. zwiększył się o kwotę 5 819 788,49 zł.  

Zmianę planu budżetu po stronie dochodów spowodowało zwiększenie dochodów w ogólnej 

kwocie 5 821 788,49 zł., które nastąpiło w działach: 

 

1. Rolnictwo i łowiectwo – 387 736,78 zł, 

2. Leśnictwo – 265 306,00 zł, 

3. Transport i łączność – 1 159 153,19 zł, 

4. Działalność usługowa – 17 000,00 zł, 

5. Administracja publiczna – 6 959,85 zł, 

6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownic-

twa – 101 933,00 zł, 

7. Różne rozliczenia – 621 875,72 zł, 

8. Oświata i wychowanie – 260 012,03 zł, 

9. Pomoc społeczna – 257 819,00 zł, 

10. Edukacyjna opieka wychowawcza – 270 070,00 zł, 

11. Rodzina – 1 817 317,00 zł, 

12. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 655 105,92 zł, 

13. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 500,00 zł, 

14.  
oraz zmniejszenie planu dochodów w wysokości 2 000,00 zł w dziale Gospodarka mieszkaniowa 

w tej samej wysokości. 
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Po stronie planu wydatków budżet Gminy Dynów na koniec 2019 r. wynosił 34 953 521,46 zł 

i w porównaniu do pierwotnie uchwalonego zwiększył się o kwotę 7 905 781,96 zł. 

Zmiany w planach wydatków wystąpiły w następujących działach klasyfikacji budżetowej: 

 

I. Zwiększenie środków w wysokości 7 998 881,96 zł wystąpiło w działach: 

1. Rolnictwo i łowiectwo – 344 996,78 zł, 

2. Leśnictwo – 82 528,00 zł, 

3. Transport i łączność – 1 687 673,73 zł, 

4. Turystyka – 3 000,00 zł, 

5. Gospodarka mieszkaniowa – 34 374,00 zł, 

6. Działalność usługowa – 188 138,00 zł, 

7. Administracja publiczna – 533 459,85 zł, 

8. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownic-

twa – 101 933,00 zł, 

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 34 456,00 zł, 

10. Oświata i wychowanie – 1 081 208,03 zł, 

11. Ochrona zdrowia – 29 368,00 zł, 

12. Pomoc społeczna – 437 819,00 zł, 

13. Edukacyjna opieka wychowawcza – 270 070,00 zł, 

14. Rodzina – 1 811 817,00 zł, 

15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 278 290,57 zł, 

16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 75 750,00 zł, 

17. Kultura fizyczna – 4 000,00 zł. 

 

II. Zmniejszenie środków w wysokości 93 100,00 zł wystąpiło w działach: 

1. Obsługa długu publicznego – 65 100,00 zł, 

2. Różne rozliczenia – 28 000,00 zł. 

 

 

I. REALIZACJA DOCHODÓW 

 

Założony plan dochodów budżetowych po zmianach w kwocie 33 087 757,99 zł na koniec 

2019 r. został wykonany w wysokości 32 032 498,64 zł., co stanowi 96,8% jego realizacji. 

 

Wykonanie dochodów według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej 

Lp. Dział Rozdz. 
Nazwa działu, rozdziału, 

paragrafu/źródło 

Plan  

wg uchwały 

budżetowej 

Plan 

po zmianach 

Wykonanie 

w zł 
% 

1 2 3 5 6 7 8 9 

1 010  Rolnictwo i łowiectwo 0,00 387 736,78 364 808,31 94,09 

   01095 Pozostała działalność 0,00 387 736,78 364 808,31 94,09 

2 020  Leśnictwo 0,00 265 306,00 265 305,05 100,00 

   02001 Gospodarka leśna 0,00 265 306,00 265 305,05 100,00 

3 400  
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz i wodę 
20 000,00 20 000,00 18 401,56 92,01 

   40001 Dostarczanie ciepła 20 000,00 20 000,00 18 401,56 92,01 

4 600  Transport i łączność 0,00 1 159 153,19 1 166 458,72 100,63 

   60016 Drogi publiczne gminne 0,00 143 720,19 143 720,19 100,00 

    60017 Drogi wewnętrzne 0,00 150 000,00 147 395,13 98,26 

    60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 865 433,00 865 433,00 100,00 

    60095 Pozostała działalność 0,00 0,00 9 910,40 - 
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Lp. Dział Rozdz. 
Nazwa działu, rozdziału, 

paragrafu/źródło 

Plan  

wg uchwały 

budżetowej 

Plan 

po zmianach 

Wykonanie 

w zł 
% 

1 2 3 5 6 7 8 9 

5 630  Turystyka 0,00 0,00 7 361,21 - 

    63095 Pozostała działalność 0,00 0,00 7 361,21 - 

6 700  Gospodarka mieszkaniowa 17 999,50 15 999,50 16 021,75 100,14 

    70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 15 999,50 15 999,50 16 021,75 100,14 

    70095 Pozostała działalność 2 000,00 0,00 0,00 - 

7 710  Działalność usługowa 0,00 17 000,00 17 000,00 100,00 

   71035 Cmentarze 0,00 13 000,00 13 000,00 100,00 

   71095 Pozostała działalność 0,00 4 000,00 4 000,00 100,00 

8 750  Administracja publiczna 29 882,00 36 841,85 36 896,57 100,15 

    75011 Urzędy wojewódzkie 28 482,00 35 138,00 35 189,15 100,15 

    75045 Kwalifikacja wojskowa 1 400,00 1 703,85 1 703,85 100,00 

    75095 Pozostała działalność 0,00 0,00 3,57 - 

9 751  

Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa 

1 452,00 103 385,00 103 385,00 100,00 

    75101 
Urzędy naczelnych organów władzy pań-

stwowej, kontroli i ochrony prawa 
1 452,00 1 452,00 1 452,00 100,00 

    75108 Wybory do Sejmu i Senatu 0,00 47 354,00 47 354,00 100,00 

    75109 

Wybory do rad gmin, rad powiatów 

i sejmików województw, wybory wójtów, 

burmistrzów i prezydentów miast oraz 

referenda gminne, powiatowe 

i wojewódzkie 

0,00 7 169,00 7 169,00 100,00 

    75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 0,00 47 410,00 47 410,00 100,00 

10 754  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
0,00 0,00 23,79 - 

    75412 Ochotnicze Straże Pożarne 0,00 0,00 23,79 - 

11 756  

Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i od innych jednostek niepo-

siadających osobowości prawnej oraz 

wydatki związane z ich poborem 

5 432 750,00 5 432 750,00 5 007 197,35 92,17 

    75601 
Wpływy z podatku dochodowego od osób 

fizycznych 
0,00 0,00 2 244,00 - 

    75615 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśne-

go, podatku od czynności cywilnopraw-

nych, podatków i opłat lokalnych od osób 

prawnych i innych jednostek organizacyj-

nych 

1 331 999,00 1 331 999,00 919 804,27 69,05 

    75616 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśne-

go, podatku od spadków i darowizn, podat-

ku od czynności cywilnoprawnych oraz 

podatków i opłat lokalnych od osób fizycz-

nych 

1 423 589,00 1 423 589,00 1 389 994,61 97,64 

    75618 

Wpływy z innych opłat stanowiących do-

chody jednostek samorządu terytorialnego 

na podstawie ustaw 

122 775,00 122 775,00 111 750,93 91,02 

    75621 
Udziały gmin w podatkach stanowiących 

dochód budżetu państwa 
2 554 387,00 2 554 387,00 2 583 403,54 101,14 

12 758  Różne rozliczenia 12 823 936,00 13 445 811,72 13 445 161,88 100,00 
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Lp. Dział Rozdz. 
Nazwa działu, rozdziału, 

paragrafu/źródło 

Plan  

wg uchwały 

budżetowej 

Plan 

po zmianach 

Wykonanie 

w zł 
% 

1 2 3 5 6 7 8 9 

    75801 
Część oświatowa subwencji ogólnej dla 

jednostek samorządu terytorialnego 
5 845 559,00 6 337 937,00 6 337 937,00 100,00 

    75802 
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jedno-

stek samorządu terytorialnego 
0,00 74 022,00 74 022,00 100,00 

    75807 
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 

gmin 
6 584 980,00 6 584 980,00 6 584 980,00 100,00 

    75814 Różne rozliczenia finansowe 1 000,00 56 475,72 55 825,88 98,85 

    75831 
Część równoważąca subwencji ogólnej dla 

gmin 
392 397,00 392 397,00 392 397,00 100,00 

13 801  Oświata i wychowanie 0,00 260 012,03 246 381,65 94,76 

    80101 Szkoły podstawowe 0,00 105 000,00 56 400,00 53,71 

    80103 
Oddziały przedszkolne w szkołach podsta-

wowych 
0,00 105 422,00 125 703,72 119,24 

    80113 Dowożenie uczniów do szkół 0,00 0,00 9 742,26 - 

    80153 

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatne-

go dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczenio-

wych 

0,00 49 590,03 49 085,67 98,98 

    80195 Pozostała działalność 0,00 0,00 5 450,00 - 

14 851  Ochrona zdrowia 0,00 0,00 3 909,60 - 

    85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 0,00 3 909,60 - 

15 852  Pomoc społeczna 299 550,00 557 369,00 573 206,58 102,84 

    85202 Domy pomocy społecznej 0,00 0,00 15 794,91 - 

    85203 Ośrodki wsparcia 0,00 0,00 5 154,00 - 

    85213 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opła-

cane za osoby pobierające niektóre świad-

czenia z pomocy społecznej oraz za osoby 

uczestniczące w zajęciach w centrum inte-

gracji społecznej 

8 700,00 9 546,00 9 248,75 96,89 

    85214 

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc 

w naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe 

119 600,00 94 973,00 94 973,00 100,00 

    85216 Zasiłki stałe 78 100,00 118 439,00 114 659,16 96,81 

    85219 Ośrodki pomocy społecznej 86 450,00 114 811,00 113 704,76 99,04 

    85228 
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze  
6 700,00 9 600,00 9 672,00 100,75 

    85230 Pomoc w zakresie dożywiania 0,00 210 000,00 210 000,00 100,00 

16 854  Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 270 070,00 202 935,12 75,14 

   85415 
Pomoc materialna dla uczniów 

o charakterze socjalnym 
0,00 270 070,00 202 935,12 75,14 

17 855  Rodzina 7 972 400,00 9 789 717,00 9 790 365,62 100,01 

    85501 Świadczenie wychowawcze 4 918 000,00 6 114 100,00 6 108 585,78 99,91 

    85502 

Świadczenia rodzinne, świadczenie 

z funduszu alimentacyjnego oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

z ubezpieczenia społecznego 

2 852 100,00 3 376 387,00 3 383 638,37 100,21 

    85503 Karta Dużej Rodziny 0,00 530,00 448,31 84,59 

    85504 Wspieranie rodziny 181 500,00 275 400,00 275 400,00 100,00 
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Lp. Dział Rozdz. 
Nazwa działu, rozdziału, 

paragrafu/źródło 

Plan  

wg uchwały 

budżetowej 

Plan 

po zmianach 

Wykonanie 

w zł 
% 

1 2 3 5 6 7 8 9 

    85513 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opła-

cane za osoby pobierające niektóre świad-

czenia rodzinne, zgodnie z przepisami 

ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz 

za osoby pobierające zasiłki dla opieku-

nów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 

kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie 

zasiłków dla opiekunów 

20 800,00 23 300,00 22 293,16 95,68 

18 900  
Gospodarka komunalna i ochrona śro-

dowiska 
670 000,00 1 325 105,92 765 204,69 57,75 

   90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 668 000,00 688 000,00 725 999,73 105,52 

   90019 

Wpływy i wydatki związane 

z gromadzeniem środków z opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska 

2 000,00 2 000,00 1 989,56 99,48 

   90095 Pozostała działalność 0,00 635 105,92 37 215,40 5,86 

19 921 
 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodo-

wego 
0,00 1 500,00 2 474,19 164,95 

    92116 Biblioteki 0,00 0,00 974,19 - 

    92195 Pozostała działalność 0,00 1 500,00 1 500,00 100,00 

      Ogółem 27 267 969,50 33 087 757,99 32 032 498,64 96,81 

 

Dochody własne zostały wykonane w wysokości 6 147 662,91 zł, co stanowi 19,2% dochodów 

ogółem budżetu gminy, natomiast wykonanie dochodów majątkowych w wysokości 1 322 392,86 zł 

stanowi 4,1% dochodów ogółem budżetu Gminy Dynów za 2019 r. 

 

 

II. REALIZACJA WYDATKÓW 

 

Plan wydatków budżetowych po zmianach w wysokości 34 953 521,46 zł na koniec 2019 r. zo-

stał wykonany w kwocie 32 054 727,10 zł, co stanowi 91,7% jego wysokości. 

 

Wykonanie wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej 

Lp. Dział Rozdz. 
Nazwa działu, rozdziału, 

paragrafu/zadania 

Plan  

wg uchwały 

budżetowej 

Plan  

po zmianach 

Wykonanie  

w zł 
% 

1 2 3 5 6 7 8 9 

1 010  Rolnictwo i łowiectwo 16 000,00 360 996,78 356 935,69 98,88 

   01030 Izby rolnicze 15 000,00 15 000,00 11 938,91 79,59 

   01095 Pozostała działalność 1 000,00 345 996,78 344 996,78 99,71 

2 020  Leśnictwo 6 760,00 89 288,00 88 317,77 98,91 

    02001 Gospodarka leśna 6 760,00 89 288,00 88 317,77 98,91 

3 400  
Wytwarzanie i zaopatrywanie 

w energię elektryczną, gaz i wodę 
32 880,00 32 880,00 32 880,00 100,00 

    40002 Dostarczanie wody 32 880,00 32 880,00 32 880,00 100,00 

4 600  Transport i łączność 1 707 683,78 3 395 357,51 1 845 174,34 54,34 

    60013 Drogi publiczne wojewódzkie  0,00 16 500,00 15 546,00 94,22 

    60014 Drogi publiczne powiatowe 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 

    60016 Drogi publiczne gminne 201 683,78 561 004,51 530 570,26 94,58 
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Lp. Dział Rozdz. 
Nazwa działu, rozdziału, 

paragrafu/zadania 

Plan  

wg uchwały 

budżetowej 

Plan  

po zmianach 

Wykonanie  

w zł 
% 

1 2 3 5 6 7 8 9 

    60017 Drogi wewnętrzne 0,00 150 000,00 147 395,13 98,26 

    60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3 000,00 1 153 200,00 1 148 116,02 99,56 

    60095 Pozostała działalność 3 000,00 14 653,00 3 546,93 24,21 

5 630  Turystyka 5 500,00 8 500,00 8 457,81 99,50 

    63095 Pozostała działalność 5 500,00 8 500,00 8 457,81 99,50 

6 700  Gospodarka mieszkaniowa 146 098,62 180 472,62 155 402,33 86,11 

    70005 
Gospodarka gruntami i nieruchomościa-

mi 
146 098,62 180 472,62 155 402,33 86,11 

7 710  Działalność usługowa 85 380,10 273 518,10 67 109,50 24,54 

    71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 12 000,00 23 450,00 12 438,90 53,04 

    71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 5 000,00 8 000,00 7 301,80 91,27 

    71035 Cmentarze 0,00 13 550,00 13 481,19 99,49 

    71095 Pozostała działalność 68 380,10 228 518,10 33 887,61 14,83 

8 720  Informatyka 30 000,00 30 000,00 30 001,23 100,00 

    72095 Pozostała działalność 30 000,00 30 000,00 30 001,23 100,00 

9 750  Administracja publiczna 2 840 068,00 3 373 527,85 3 358 514,79 99,55 

    75011 Urzędy wojewódzkie 28 482,00 35 138,00 35 138,00 100,00 

    75022 
Rady gmin (miast i miast na prawach 

powiatu) 
136 000,00 143 750,00 143 549,61 99,86 

    75023 
Urzędy gmin (miast i miast na prawach 

powiatu) 
2 086 500,00 2 536 350,00 2 522 384,32 99,45 

    75045 Kwalifikacja wojskowa 1 400,00 1 703,85 1 703,85 100,00 

    75075 
Promocja jednostek samorządu teryto-

rialnego 
7 000,00 1 100,00 1 083,50 98,50 

    75085 
Wspólna obsługa jednostek samorządu 

terytorialnego 
320 000,00 395 600,00 395 337,27 99,93 

    75095 Pozostała działalność 260 686,00 259 886,00 259 318,24 99,78 

10 751  

Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa 

1 452,00 103 385,00 103 385,00 100,00 

    75101 
Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 
1 452,00 1 452,00 1 452,00 100,00 

    75108 Wybory do Sejmu i Senatu 0,00 47 354,00 47 354,00 100,00 

    

75109 

Wybory do rad gmin, rad powiatów 

i sejmików województw, wybory wój-

tów, burmistrzów i prezydentów miast 

oraz referenda gminne, powiatowe i wo-

jewódzkie 

0,00 7 169,00 7 169,00 100,00 

    75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 0,00 47 410,00 47 410,00 100,00 

11 754  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
200 164,00 234 620,00 211 811,15 90,28 

    75405 Komendy powiatowe Policji 0,00 2 200,00 2 200,00 100,00 

    75412 Ochotnicze Straże Pożarne 197 664,00 229 920,00 209 611,15 91,17 

    75414 Obrona cywilna 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 

    75421 Zarządzanie kryzysowe 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 

12 757  Obsługa długu publicznego 274 500,00 209 400,00 209 344,23 99,97 
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    75702 

Obsługa papierów wartościowych, kredy-

tów i pożyczek jednostek samorządu 

terytorialnego 

274 500,00 209 400,00 209 344,23 99,97 

13 758  Różne rozliczenia 95 000,00 67 000,00 0,00 0,00 

    75818 Rezerwy ogólne i celowe 95 000,00 67 000,00 0,00 0,00 

14 801  Oświata i wychowanie 10 726 675,00 11 807 883,03 11 544 882,68 97,77 

    80101 Szkoły podstawowe 7 571 160,00 8 524 405,00 8 384 532,66 98,36 

    80103 
Oddziały przedszkolne w szkołach pod-

stawowych 
1 417 593,00 1 408 067,00 1 395 964,43 99,14 

    80104 Przedszkola 203 000,00 290 500,00 290 488,80 100,00 

    80110 Gimnazja 556 798,00 482 076,00 482 038,45 99,99 

    80113 Dowożenie uczniów do szkół 474 500,00 465 300,00 465 028,26 99,94 

    80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 53 791,00 54 324,00 53 479,01 98,44 

    80149 

Realizacja zadań wymagających stoso-

wania specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 

oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i innych formach wycho-

wania przedszkolnego 

1 673,00 13 900,00 13 879,61 99,85 

    80150 

Realizacja zadań wymagających stoso-

wania specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 

szkołach podstawowych 

350 160,00 454 695,00 364 140,04 80,08 

    80152 

Realizacja zadań wymagających stoso-

wania specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla dzieci i młodzieży 

w gimnazjach, klasach dotychczasowego 

gimnazjum prowadzonych w szkołach 

innego typu, liceach ogólnokształcących, 

technikach, szkołach policealnych, bran-

żowych szkołach I i II stopnia i klasach 

dotychczasowej zasadniczej szkoły za-

wodowej prowadzonych w branżowych 

szkołach I stopnia oraz szkołach arty-

stycznych 

80 370,00 41 274,00 41 258,75 99,96 

    80153 

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłat-

nego dostępu do podręczników, materia-

łów edukacyjnych lub materiałów ćwi-

czeniowych 

0,00 49 590,03 49 085,67 98,98 

    80195 Pozostała działalność 17 630,00 23 752,00 4 987,00 21,00 

15 851  Ochrona zdrowia 89 475,00 118 843,00 63 193,68 53,17 

    85153 Zwalczanie narkomanii 700,00 700,00 0,00 0,00 

    85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 88 775,00 118 143,00 63 193,68 53,49 

16 852  Pomoc społeczna 1 180 183,00 1 618 002,00 1 402 981,84 86,71 

    85202 Domy pomocy społecznej 318 500,00 485 500,00 416 189,23 85,72 

    85203 Ośrodki wsparcia 13 000,00 23 000,00 18 550,76 80,66 

    85205 
Zadania w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 
2 500,00 2 500,00 2 460,00 98,40 
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    85213 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej oraz za 

osoby uczestniczące w zajęciach w cen-

trum integracji społecznej 

11 200,00 12 046,00 9 248,75 76,78 

    85214 

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc 

w naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe 

159 600,00 134 973,00 123 367,51 91,40 

    85215 Dodatki mieszkaniowe 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 

    85216 Zasiłki stałe 89 100,00 129 439,00 114 659,16 88,58 

    85219 Ośrodki pomocy społecznej 448 583,00 476 944,00 408 614,75 85,67 

    85228 
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usłu-

gi opiekuńcze  
76 700,00 79 600,00 38 616,95 48,51 

    85230 Pomoc w zakresie dożywiania 60 000,00 273 000,00 271 274,73 99,37 

17 854  Edukacyjna opieka wychowawcza 21 000,00 291 070,00 253 668,90 87,15 

    85415 
Pomoc materialna dla uczniów o charak-

terze socjalnym 
20 000,00 290 070,00 253 668,90 87,45 

    85416 
Pomoc materialna dla uczniów o charak-

terze motywacyjnym 
1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 

18 855  Rodzina 8 108 000,00 9 919 817,00 9 871 316,71 99,51 

    85501 Świadczenie wychowawcze 4 918 000,00 6 122 700,00 6 109 624,62 99,79 

    85502 

Świadczenia rodzinne, świadczenie 

z funduszu alimentacyjnego oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

z ubezpieczenia społecznego 

2 867 100,00 3 397 287,00 3 378 575,13 99,45 

    85503 Karta Dużej Rodziny 0,00 530,00 447,83 84,50 

    85504 Wspieranie rodziny 196 500,00 290 400,00 285 357,40 98,26 

    85508 Rodziny zastępcze 30 000,00 20 000,00 18 149,81 90,75 

    85510 
Działalność placówek opiekuńczo-

wychowawczych 
75 600,00 65 600,00 56 868,76 86,69 

    85513 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne, zgodnie z przepi-

sami ustawy o świadczeniach rodzinnych 

oraz za osoby pobierające zasiłki dla 

opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i 

wypłacie zasiłków dla opiekunów 

20 800,00 23 300,00 22 293,16 95,68 

19 900  
Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
1 027 920,00 2 306 210,57 1 924 998,40 83,47 

    90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 31 420,00 155 420,00 75 496,46 48,58 

    90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 668 000,00 721 288,94 714 626,24 99,08 

    90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5 000,00 23 900,00 23 363,71 97,76 

    90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 210 000,00 263 200,00 235 482,59 89,47 

    90019 

Wpływy i wydatki związane 

z gromadzeniem środków z opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska 

2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 

    90095 Pozostała działalność 111 500,00 1 140 401,63 876 029,40 76,82 

20 921  
Kultura i ochrona dziedzictwa naro-

dowego 
383 000,00 458 750,00 457 249,57 99,67 
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    92116 Biblioteki 380 000,00 450 000,00 450 000,00 100,00 

    92195 Pozostała działalność 3 000,00 8 750,00 7 249,57 82,85 

21 926  Kultura fizyczna 70 000,00 74 000,00 69 101,48 93,38 

    92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 70 000,00 74 000,00 69 101,48 93,38 

      Ogółem 27 047 739,50 34 953 521,46 32 054 727,10 91,71 

 

W ramach realizacji planu wydatków budżetowych w 2019 r. zostały zrealizowane zadania in-

westycyjne na ogólną kwotę 2 111 193,45 zł przy założonym planie 4 189 993,14 zł, co stanowi 

50,4% jego wysokości i 6,6% zrealizowanych ogółem wydatków budżetu gminy, oraz zadania 

w ramach środków funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach. 

 

Zadania w ramach środków funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach 

Lp. Sołectwo Plan (w zł) Wykonanie (w zł) % 

1. Bachórz 38 524,00 38 430,25 99,76 

2. Dąbrówka Starzeńska 24 847,98 24 795,70 99,79 

3. Dylągowa 29 856,10 29 856,10 100,00 

4. Harta 38 524,00 38 523,88 100,00 

5. Laskówka 23 307,02 23 307,02 100,00 

6. Łubno 38 524,00 38 524,00 100,00 

7. Pawłokoma 28 777,43 28 777,43 100,00 

8. Ulanica 23 961,93 19 449,61 81,17 

9. Wyręby 15 679,27 15 679,27 100,00 

  Ogółem sołectwa 262 001,73 257 343,26 98,22 

 

 

III. ZAKŁAD BUDŻETOWY – PLAN I JEGO REALIZACJA 

 

Plan przychodów Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego i Gospodarki Mieszkaniowej 

w Dynowie został wykonany w 96,4% na założony w wysokości 326 800,00 zł, natomiast koszty 

zostały zrealizowane w 99,9%, przy czym wynagrodzenia i składki od nich naliczane to 93,6% na 

założony plan w wysokości 219 800,00 zł, a koszty rzeczowe zostały zrealizowane w wysokości 

106 616,66 zł, co stanowi 99,6% założonego planu. 

Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny i Gospodarki Mieszkaniowej w Dynowie nie spłacał i nie za-

ciągnął w 2019 r. kredytów i pożyczek, zobowiązania ogółem na koniec 2019 r. to kwota 15 467,33 zł, 

w tym zobowiązań wymagalnych to 1 556,62 zł, a należności netto wyniosły 16 582,28 zł. 

 

 

IV. ZOBOWIĄZANIA, NALEŻNOŚCI I WYNIK BUDŻETU 

ORAZ JEGO PRZYCHODY I ROZCHODY 

 

1. Zobowiązania 

Zobowiązania ogółem występujące na koniec 2018 r. w wysokości 1 183 313,312 zł zostały 

uregulowane w pierwszym półroczu 2019 r. Stan zobowiązań ogółem na koniec 2019 r. wyniósł 

1 160 263,50 zł, z czego zobowiązania wymagalne to kwota 3 270,00 zł z tytułu zakupu usług. 
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2. Należności 

Z tytułu dochodów m.in. z majątku Gminy w zakresie najmu i dzierżawy składników majątko-

wych, świadczonych usług, wpływów z wieczystego użytkowania gruntów, zwrotów nienależnie 

pobranych świadczeń oraz sprzedaży wyrobów i składników majątkowych należności budżetowe 

pozostałe do zapłaty ogółem na koniec 2019 r. wyniosły 94 468,09 zł, z czego zaległości to kwota 

64 798,76 zł, a nadpłaty 0,00 zł. Z należności budżetowych pozostałych do zapłaty ogółem część 

stanowi przypis należności za miesiąc grudzień 2019 r. 

Z tytułu podatków i opłat lokalnych należności budżetowe pozostałe do zapłaty ogółem na ko-

niec 2019 r. łącznie wyniosły 2 299 782,61 zł, z czego zaległości to kwota 1 660 817,66 zł, 

a nadpłaty to 9 746,20 zł. 

Na występujące zaległości podatkowe prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. 

 

3. Wynik budżetu. 

Na koniec 2019 r. wynik finansowy zaplanowany został jako deficyt budżetu gminy 

w wysokości 1 865 763,47 zł, który sfinansowano przychodami pochodzącymi z wolnych środków 

2018 r. w takiej samej wysokości, natomiast wykonanie na koniec 2019 r. dochodów w wysokości 

32 032 498,64 zł i wydatków w kwocie 32 054 727,10 zł zamyka budżet Gminy Dynów na dzień 

31.12.2019 r. deficytem w wysokości 22 228,46 zł. 

 

4. Przychody i rozchody budżetu. 

W 2019 r. Gmina Dynów nie zaciągnęła żadnych kredytów i pożyczek długoterminowych, ani 

nie wyemitowała obligacji komunalnych (nie miała przychodów z tego tytułu), natomiast posiadała 

zaplanowane przychody z tytułu wolnych środków 2018 r. w ogólnej wysokości 2 224 700,96 zł, 

z czego na pokrycie planowanego na koniec 2019 r. deficytu zostało zadysponowane 

1 865 763,47 zł, natomiast na spłatę rat kredytu zaplanowano kwotę 220 230 zł ich wysokości. 

W 2019 r. Gmina Dynów dokonała spłaty w wysokości 220 230 zł z zaplanowanej na ten cel 

kwoty 220 230 zł, tytułem rat kredytu bankowego zaciągniętego w 2013 r. 

 

 

V. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY DYNÓW 

NA LATA 2020-2034 

 

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian 

wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. odnoszących się do zagadnień gospodarki finan-

sowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy 

sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy 

ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki 

samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi. 

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dynów zastosowano wzory załączników (załącznik 

nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycz-

nia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, In-

westycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wielolet-

niej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903). 

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dynów jest projekt uchwały 

budżetowej na 2020 r., dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Dynów za lata 2017 

i 2018, wartości planowane na koniec III kwartału 2019 r. oraz wytyczne Ministra Finansów, Inwe-

stycji i Rozwoju dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich 

prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. 

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 869 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowe-

go oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż 
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prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się 

na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, 

spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2034. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza 

Finansowa Gminy Dynów została przygotowana na lata 2020-2034. 

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza 

okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń 

i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu. 

 

1. Założenia makroekonomiczne 
Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Dynów wykorzystano dwa podsta-

wowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji 

(CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Dynów, co, dzięki 

konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości 

właściwą politykę finansową jednostki. 

Zgodnie z zaleceniami Ministra właściwego ds. finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto 

o wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących pod-

stawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja 

ww. wytycznych miała miejsce 28 października 2019 r., a dane wynikające z powołanego doku-

mentu prezentuje poniższa tabela. 

 

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy 

Wskaźnik 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

PKB 3,70% 3,40% 3,30% 3,10% 3,00% 3,00% 3,00% 2,90% 

Inflacja 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 

Wynagrodzenia 3,40% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,10% 3,10% 

Wskaźnik 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034  

PKB 2,80% 2,70% 2,70% 2,60% 2,50% 2,40% 2,30%  

Inflacja 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%  

Wynagrodzenia 3,10% 3,10% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 2,90%  

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania 

skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 28 października 2019 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2019 

 

Prognozę oparto o następujące założenia: 

 1) dla roku 2020 przyjęto wartości wynikające z budżetu; 

 2) dla lat 2021-2034 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji 

w przypadku planowania wielkości wydatków bieżących, dynamiki PKB w przypadku planowania 

dochodów bieżących oraz wzrostu wynagrodzeń brutto, gdzie przyjęto stały wzrost poziomu wyna-

grodzeń o 3% w wymienionym okresie. 

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-

kredytowych gminy. 

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w 2020 r. uwzględnione w WPF 

wynikają z wartości zawartych w budżecie na 2020 r. Od 2021 r. dochody i wydatki bieżące ustalo-

no za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz stałego wskaźnika wzrostu wy-

nagrodzeń brutto. W tym celu posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio 

przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza 

w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana 

zostaje wartość na rok przyszły. Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór: 

Y1 = Y0 * (1 + CPI * uCPI ) * (1 + PKB * uPKB ) * (1 + WB * uWB ) 

gdzie: 

Y1   – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych, 



 16 

Y0   – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzają-

cym, 

CPI   – wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym, 

uCPI   – waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozo-

waną kategorię, 

PKB   – wskaźnik dynamiki PKB, 

uPKB   – waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na 

prognozowaną kategorię, 

WB  – wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej, 

uWB  – waga przypisana wskaźnikowi dynamiki WB, będąca jego rzeczywistym wpływem na 

prognozowaną kategorię. 

 

2. Dochody 
Prognozy dochodów Gminy Dynów dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie skla-

syfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą 

paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe. 

 

Dochody bieżące prognozowano w podziale na: 

 1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych; 

 2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych; 

 3. subwencję ogólną; 

 4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące; 

 5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy 

z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nierucho-

mości. 

 

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na: 

 1. dochody ze sprzedaży majątku; 

 2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje; 

 

2.1 Dochody bieżące 
Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Dynów oraz prze-

widywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się 

metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej 

wskaźnik, za pomocą następujących wag: 

 

Wagi dla danych makroekonomicznych 

przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących 

Wyszczególnienie INF PKB 

Dochody z udziału w PIT 0,00% 100,00% 

Dochody z udziału w CIT 0,00% 100,00% 

Subwencja ogólna 0,00% 100,00% 

Dotacje bieżące 0,00% 100,00% 

Z podatku od nieruchomości 0,00% 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Podatek od nieruchomości 
Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od 

nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Mini-

stra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2020 r. zapla-
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nowano w oparciu o uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieru-

chomości na 2020 r. 

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie do-

chodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przy-

rostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz 

budynków mieszkalnych. 

 

Udział w podatkach centralnych 
Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną 

kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 

(PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2020-2034 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB. 

 

Subwencje i dotacje na zadania bieżące 
Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środ-

ki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2020 r. przyjęto w oparciu o informacje 

przekazane przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. W kolejnych latach prognozy założono 

wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu pań-

stwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB. 

 

2.2 Dochody majątkowe 
Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątko-

wym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są 

regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na 

rynku nieruchomości. 

W 2020 r. dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 70 000,00 zł. Bazując na 

informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że 

zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia 

została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. W kolejnych latach prognozy zapla-

nowano wpływy ze sprzedaży majątku w wysokości 80 000,00 zł w 2021 r. i w wysokości 

90 000,00 zł w 2022 r., biorąc pod uwagę realny majątek gminy przeznaczony do sprzedaży. 

 

3. Wydatki 
Prognozy wydatków Gminy Dynów dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących 

i wydatków majątkowych. W ramach wydatków w poszczególnych latach prognozy nie zdecydo-

wano o wyodrębnieniu przedsięwzięć wieloletnich, które należałoby ująć w Wykazie Przedsię-

wzięć, stanowiącym Załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dynów. 

 

3.1 Wydatki bieżące 
Wydatki bieżące prognozowano w podziale na: 

 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 

 2) wydatki na poręczenia i gwarancje, 

 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto, 

 4) pozostałe wydatki bieżące. 

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 

2020 przyjęto wielkość budżetu na ten rok. W latach 2021-2034 dokonano indeksacji o wagę 

wskaźnika inflacji. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń 

i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wy-

datki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach kredy-

towych, pożyczkowych i emisji obligacji. 
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Wagi dla danych makroekonomicznych  

przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących 

Wyszczególnienie INF PKB 
WYNAGRODZENIA 

(stały) 

Wynagrodzenia i pochodne 0,00% 0,00% 100,00% 

Inne 100,00% 0,00% 0,00% 

Źródło: Opracowanie własne 

 

3.2 Wydatki majątkowe 
Wydatki majątkowe w 2020 roku obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, 

które wynikają z realizacji zadań inwestycyjnych zgłoszonych w ramach Funduszu Sołeckiego 

w poszczególnych sołectwach. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, 

aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków. 

 

4. Wynik budżetu 
Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do 

prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne 

o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków 

bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzy-

mana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu każde-

go roku został zaplanowany z nadwyżką budżetową, którą przeznaczono na spłatę rat kredytu i wy-

kup emisji obligacji komunalnych w całym okresie prognozy finansowej. 

 

Wynik budżetu Gminy Dynów 

 2020 2021 2022 2023 

Dochody 30 939 695,00 31 999 265,00 33 062 601,00 33 994 751,00 

Wydatki 30 719 465,00 31 779 035,00 32 842 371,00 33 674 521,00 

Wynik budżetu 220 230,00 220 230,00 220 230,00 320 230,00 

 2024 2025 2026 2027 

Dochody 35 014 594,00 36 065 031,00 37 146 982,00 38 224 244,00 

Wydatki 34 694 364,00 35 694 768,50 36 746 982,00 37 824 244,00 

Wynik budżetu 320 230,00 370 262,50 400 000,00 400 000,00 

 2028 2029 2030 2031 

Dochody 39 294 523,00 40 355 475,00 41 445 072,00 42 522 645,00 

Wydatki 38 894 523,00 39 955 475,00 41 045 072,00 42 122 645,00 

Wynik budżetu 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 

 2032 2033 2034  

Dochody 43 585 710,00 44 631 766,00 45 658 297,00  

Wydatki 43 185 710,00 44 231 766,00 45 258 297,00  

Wynik budżetu 400 000,00 400 000,00 400 000,00  

Źródło: Opracowanie własne 

 

5. Przychody 
W okresie objętym prognozą nie planuje się zaciągnięcia nowych zobowiązań kredytowych 

i pożyczkowch ani zawierania umów, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, 

pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych. 
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6. Rozchody 
Na dzień 1.01.2020 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej 

obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji 

wynosi 5 271 412,50 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2034. 

 

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych 
Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłuże-

nia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowa-

nych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie mo-

że przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane 

w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy. 

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, któ-

re wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów war-

tościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 r.). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. 

umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, pro-

wizje, opłaty). 

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi 

dla okresów dostosowawczych, tj.: 

 1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie 

ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw; 

 2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy 

o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. 

 

Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp 

 2020 2021 2022 2023 2024 

Obsługa zadłużenia 

(faktyczne i planowane po wyłączeniach) 
2,40% 2,25% 2,13% 2,46% 2,35% 

Maksymalna obsługa zadłużenia  

(wg planu po III kwartale 2019) 
8,31% 5,60% 3,80% 2,51% 3,20% 

Maksymalna obsługa zadłużenia  

(wg przewidywanego wykonania 2019) 
8,31% 5,60% 3,80% 2,51% 3,20% 

Zachowanie relacji z art. 243  

(w oparciu o przewidywane wykonanie) 
Tak Tak Tak Tak Tak 

 2025 2026 2027 2028 2029 

Obsługa zadłużenia  

(faktyczne i planowane po wyłączeniach) 
2,45% 2,45% 2,29% 2,14% 2,00% 

Maksymalna obsługa zadłużenia  

(wg planu po III kwartale 2019) 
3,72% 4,66% 4,43% 4,93% 5,32% 

Maksymalna obsługa zadłużenia  

(wg przewidywanego wykonania 2019) 
3,72% 4,66% 4,43% 4,93% 5,32% 

Zachowanie relacji z art. 243  

(w oparciu o przewidywane wykonanie) 
Tak Tak Tak Tak Tak 

 2030 2031 2032 2033 2034 

Obsługa zadłużenia  

(faktyczne i planowane po wyłączeniach) 
1,86% 1,73% 1,61% 1,50% 1,39% 

Maksymalna obsługa zadłużenia  

(wg planu po III kwartale 2019) 
5,59% 5,78% 5,89% 5,89% 5,77% 

Maksymalna obsługa zadłużenia  

(wg przewidywanego wykonania 2019) 
5,59% 5,78% 5,89% 5,89% 5,77% 
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Zachowanie relacji z art. 243  

(w oparciu o przewidywane wykonanie) 
Tak Tak Tak Tak Tak 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Zestawienie wpływów od osób fizycznych 

z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego 

z podziałem na poszczególne miejscowości w 2019 r. 

Sołectwo Wpływy podatków lokalnych (w zł) 

Bachórz 258 006,34 

Dąbrówka Starzeńska 76 604,43 

Dylągowo 61 000,11 

Harta 343 241,16 

Laskówka 74 363,88 

Łubno 165 570,44 

Pawłokoma 108 497,82 

Ulanica 56 908,40 

Wyręby 24 771,10 

Razem 1 168 963,68 

 

 

 

 

 

INFORMACJA PODATKOWA 
NA DZIEŃ 31.12.2019 R. 

 

 

Zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 

przyjęto, przeliczono 1 076 wniosków, wydano 1 076 decyzji na łączną kwotę 338 232,14 zł 

i wprowadzono w system rejestracji pomocy publicznej w rolnictwie. 

 

Wymiar osób prawnych 
weryfikacja i prowadzenie postępowań w związku ze złożonymi deklaracjami, 

dochód od osób prawnych: 

podatek od nieruchomości 831 181zł, 

podatek rolny 9 455 zł, 

podatek leśny 99 638 zł, 

wystawiono 19 upomnień oraz 20 tytułów wykonawczych, zaległości: 

podatek od nieruchomości 1 443 411,60 zł (w tym HYDRO-NAFT 1 286 376 zł w egzeku-

cji z nieruchomości prowadzonej pod Sygn. Akt KM939/13 była przeprowadzona licy-

tacja – suma uzyskana w licytacji nie zaspokaja zobowiązania podatkowego), 

rolny 1 477,00 zł. 

 

Wymiar osób fizycznych 
przyjmowanie, weryfikacja i prowadzenie postępowań w związku ze złożonymi informacjami 

podatkowymi, 

wydano 5 703 nakazy podatkowe,  

w ciągu roku wydano 264 decyzje zmieniające wymiar; 

dochód od osób fizycznych: 



 21 

podatek od nieruchomości 567 240,84 zł, 

podatek rolny 654 645,79 zł, 

podatek leśny 65 887,53 zł, 

wystawiono 605 upomnień oraz 190 tytułów wykonawczych, zaległości 141 507,94 zł. 

 

Podatek od środków transportowych 
przyjmowanie, weryfikacja i prowadzenie postępowań w związku ze złożonymi deklaracjami, 

dochód: 

osoby fizyczne 116 781zł, 

osoby prawne 2517,00 zł, 

wystawiono 13 upomnień oraz 1 tytuł wykonawczy, zaległości 1 949 zł; 

decyzje uznaniowe 

wydano 12 decyzji, decyzje umorzeniowe na kwotę 1 290,00 zł; 

decyzje ustawowe 

wydano 2 decyzje udzielające ulgę z tytułu nabycia gruntów z tytułu powiększenia gospo-

darstwa rolnego na kwotę 912,50 zł; 

zaświadczenia podatkowe 

wydano 844 zaświadczenia o stanie majątkowym, 5 zaświadczeń o pomocy de minimis oraz 

10 zaświadczeń o opłacaniu składek na FER i 9 zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach; 

prowadzenie postępowań 

wydano 88 wezwań, 40 różnych postanowień. 

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 r. 

1. Liczba mieszkańców, od których zostały odebrane odpady komunalne – 5 232. 

2. Liczba gospodarstw domowych – 1 740.  

3. Deklaracje z selektywnym odbiorem odpadów komunalnych – 1 692.  

4. Deklaracje z nieselektywnym odbiorem odpadów komunalnych – 48. 

5. Dochody otrzymane 722 185,68 zł.  

Zaległości powstałe od 01.07.2013 r. – 68 788,72 zł stan na 31.12.2019 r.  

Zaległości za rok 2018 na dzień 31.12.2018 r. wynosiły 40 665,56 zł, po zaksięgowaniu 

wpłat zaległych wynosiły 22 989,30 zł. 

Nadpłaty 1 931,81 zł. 

6. Wystawiono do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w celu egzekucji 30 tytułów 

wykonawczych. 

7. Wystawiono 142 upomnienia. 

8. Wystawiono 1746 zawiadomień o zmianie stawki. 

 

 

 

 

 

INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 
 

 

MIESZKANIA KOMUNALNE 

 

Na początku 2019 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące mieszkania: 

– Bachórz nr 184 – w budynku znajduje się 1 mieszkanie o powierzchni 25,00 m2, 

– Dylągowa nr 44A – w budynku znajduje się 2 mieszkanie o pow. 61,25 m2, 82,50 m2, 

łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku 145,75 m2, 
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– Harta nr 72 – w budynku znajduje się 3 mieszkania o pow. 55,25m2; 55,25 m2, 27,50 m2, 

łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku 138,00 m2, 

– Harta nr 106 – w budynku znajduje się 2 mieszkania o pow. 35,38 m2, 47,00 m2 

łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku 82,38 m2, 

– Harta nr 225 – w budynku znajduje się 6 mieszkań o pow. 53,00 m2, 55,00 m2, 68,00 m2, 

32,23 m2, 31,15m2, 57,59 m2 

łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku 239,97 m2, 

– Harta nr 338 – w budynku znajduje się 2 mieszkania, o pow. 50,6 m2, 50,00 m2, 

łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku 100,6 m2, 

– Laskówka nr 68 – w budynku znajduje się 4 mieszkania o pow. 39,22 m2, 46,48 m2, 

46,53 m2, 56,30 m2, 

łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku 188,53 m2, 

– Łubno nr 248 – w budynku znajduje się 1 mieszkanie o pow. 55,95 m2, 

– Łubno nr 81 – w budynku znajduje się 3 mieszkania o pow. 73,72 m2, 50,20 m2, 60,60 m2, 

łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 184,00 m2, 

– Ulanica nr 28 – w budynku znajduje się 1 mieszkanie o pow. 77,70 m2, 

– Ulanica nr 125 – w budynku znajduje się 1 mieszkanie o pow. 50,92 m2. 

Na dzień 1 stycznia 2019 r. w zasobie gminy znajdowało się 27 lokali mieszkalnych, na dzień 

31 grudnia 2019 r. 28 lokali. Zwiększenie liczby lokali nastąpiło w wyniku dokończenia remontu 

i oddania do użytkowania lokalu mieszkalnego położonego na II piętrze budynku Punktu Lekar-

skiego Dylągowa. 

Na koniec 2019 r. w mieszkaniowym zasobie gminy znajdowało się 28 mieszkań o łącznej po-

wierzchni 1 476 m2. Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 52,7 m2, a na jednego 

mieszkańca przypadało 18,9 m2 powierzchni. 

Dwa lokale mieszkalne były niezamieszkałe i stanowiły rezerwę na pokrycie potrzeb mieszka-

niowych w związku z wystąpieniem ewentualnych zdarzeń losowych.  

W 2019 r. nie dokonano sprzedaży mieszkań znajdujących się w zasobie gminy. 

W 2019 r. nie wszczęto postępowań eksmisyjnych dotyczących opuszczenia lokali mieszkal-

nych, będących w zasobach gminy. 

Na dzień 1 stycznia 2019 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie gminy wyno-

siły łącznie 23 114,92 zł, a zaległości płatnicze dotyczyły 14 mieszkań. Na dzień 31 grudnia 2018 r. 

zaległości wyniosły 36 375,02 zł. 

W 2018 r. dokonano remontu 2 lokali mieszkalnych: 

– Dylągowa nr 44 A/2 – adaptacja do funkcji mieszkalne, 

– Harta nr 72/2 – remont wewnętrznej instalacji elektrycznej. 

 

 

BUDYNKI I BUDOWLE – WŁASNOŚĆ GMINY DYNÓW 

 

Gmina Dynów jest właścicielem obiektów budowlanych wykorzystywanych szczególnie przez 

szkoły podstawowe, Ochotnicze Straże Pożarne i obiektów przeznaczonych na inne cele, co obrazu-

je tabela przedstawiona poniżej. 

 

Obiekty budowlane będące własnością Gminy Dynów 

L.p. Nazwa obiektu Miejscowość Użytkownik 

1.  Dom Ludowy Harta 
Mieszkania komunalne, biblioteka, przy-

chodnia lekarska 
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L.p. Nazwa obiektu Miejscowość Użytkownik 

2.  Agronomówka Łubno Ośrodek zdrowia 

3.  Agronomówka Harta Mieszkania komunalne 

4.  Dom Ludowy Łubno Biblioteka 

5.  Dom Ludowy Ulanica OSP Ulanica 

6.  Dom Ludowy Pawłokoma Sołectwo Pawłokoma 

7.  Biblioteka Bachórz Biblioteka 

8.  Świetlica Bachórz Budynek nieeksploatowany 

9.  Budynek administracyjny Dynów Urząd Gminy Dynów 

10.  Budynek OSP Łubno OSP Łubno 

11.  Budynek OSP Bachórz OSP Bachórz 

12.  Budynek OSP Dąbrówka Starz. OSP Dąbrówka Starzeńska 

13.  Budynek OSP Harta OSP Harta, Klub HDK „Nadzieja” 

14.  Budynek OSP Laskówka OSP Laskówka 

15.  Budynek OSP Pawłokoma OSP Pawłokoma 

16.  Budynek OSP Wyręby OSP Wyręby 

17.  Budynek OSP Dylągowa OSP Dylągowa 

18.  Młyn Harta 
Budynek w ewidencji zabytków, wymaga 

rewitalizacji 

19.  Budynek mieszkalny  Harta d. Dom Nauczyciela 

19. Budynek mieszkalny Laskówka d. Dom Nauczyciela 

20. Budynek przedszkola Bachórz Oddział przedszkolny SP w Bachórzu 

21. Budynek szkolny Harta SP nr 1 w Harcie 

22. Budynek szkolny Łubno SP w Łubnie 

23. Budynek szkolny Łubno we władaniu SP w Łubnie 

24. Budynek szkolny Harta SP nr 2 w Harcie 

25. Budynek szkolny Laskówka SP w Laskówce 

26. Budynek szkolny Ulanica SP w Ulanicy 

27. Budynek szkolny Dąbrówka Starz. SP w Dąbrówce Starzeńskiej 

28. Budynek szkolny Dąbrówka Starz. we władaniu SP w Dąbrówce Starzeńskiej 

29. Budynek szkolny Dylągowa SP w Dylągowej 

30. Budynek szkolny Bachórz SP w Bachórzu 

31. Budynek Bachórz we władaniu SP w Bachórzu (d. popówka) 

32. Budynek szkolny Dylągowa SP w Dylągowej 

33. Budynek szkolny Łubno SP w Łubnie 

34. Budynek szkolny Pawłokoma SP w Pawłokomie 
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L.p. Nazwa obiektu Miejscowość Użytkownik 

35. 
Stanica wodna „Pod Dębi-

ną” 
Bachórz kompleks obiektów UG Dynów 

36. 
Świetlica wiejska „Kazimie-

rówka” 
Łubno  

37. Baza sprzętu i transportu Harta UG Dynów 

 

Ponadto Gmina Dynów jest właścicielem środków transportu, będących w eksploatacji OSP 

wszystkich sołectw: 

– Bachórz – samochód pożarniczy Star 244, Żuk 156, Mercedes, 

– Łubno – Żuk A 156, OHA 653K, 

– Wyręby – Żuk plus przyczepa pożarnicza, 

– Harta – samochód pożarniczy 1134F. 

W eksploatacji Urzędu Gminy: 

– autobus Setra, autobus Autosan (zlikwidowany 12.2019 r.), Mercedens Benz 210, ciągnik 

Ursus 1014, Fiat Panda, 

– maszyny: koparko-ładowarka New Holand RB, kosiarka do trawy Estate-Tornado, piaskar-

ko-solarka Tajfun 1200, pług 1-stronny PJ-20/R, pług PJ-20 ZG/3.0, piaskarko-solarka 

RWC 3, koparka Terex TW 85, Mercedes VITO. 

 

 

 

 

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 
 

 

Gmina Dynów posiada w swoim zasobie nieruchomości rolne o powierzchni ok. 42,09 ha, nie-

ruchomości leśne o powierzchni 144,66 ha oraz nieruchomości budynkowe o powierzchni 16,33 ha. 

Gospodarowanie nieruchomościami gminnymi odbywa się w głównej mierze w zakresie bieżącej 

ewidencji, najmu, dzierżawy, użyczenia oraz sprzedaży.  

W 2019 r. Gmina Dynów pod nadzorem Nadleśniczego Nadleśnictwa Dynów pozyskała drewno 

liściaste w gatunku buk na działce nr 2 w miejscowości Jawornik Ruski. Ścinka drzew odbyła się 

w ramach wytycznych zawartych w Uproszczonym Planie Urządzenia Lasu określającym zasady 

gospodarki leśnej w okresie 10 lat. Gmina Dynów pozyskała 912,47 m3 drewna wielkowymiarowe-

go i 143 m3 drewna średniowymiarowego (opałowego). Sprzedaż surowca odbyła się w kilku par-

tiach w przetargach nieograniczonych za łączna kwotę 322 791,90 zł brutto. Koszty pozyskania 

drewna wyniosły 84 723,60 zł. 

Gmina Dynów uzyskała również przychody ze sprzedaży działek. W 2019 r. sprzedanych zosta-

ło łącznie sześć działek, w tym pięć działek w miejscowości Łubno o łącznej powierzchni 

2,1025 ha za kwotę 40 810,00 zł oraz jedną działkę o powierzchni 0,64 ha w miejscowości La-

skówka za kwotę 7 700,00 zł. Wszystkie działki sprzedane zostały w przetargach ustnych nieogra-

niczonych. 

Działki będące własnością Gminy Dynów wydzierżawiane są w większości z przeznaczeniem 

do użytkowania rolniczego. Trzy działki wydzierżawione są na cele związane z prowadzeniem 

działalności pozarolniczej. Łącznie wydzierżawionych w 2019 r. było 15,16 ha gruntów za łączną 

kwotę 5 514,00 zł. 

 

 

 

 



 25 

Własność Gminy Dynów 

Powierzchnia nieruchomości według formy zagospodarowania w ha 

Miejscowość 
Nieruchomości 

zabudowane 

Nieruchomości 

rolne 

Nieruchomości 

leśne 

Rowy, cieki 

wodne 

Zadrzewienia, nieu-

żytki, pozostałe 

Bachórz 4,06 14,89 0,55 4,91 2,25 

Dąbrówka St. 1,85 1,85 29,69 0,40 7,69 

Dylągowa 1,50 10,21 22,87 – 2,74 

Harta 2,71 3,26 0,16 1,42 5,04 

Laskówka 0,90 3,72 1,32 – 0,22 

Łubno 2,17 1,72 26,78 – 3,38 

Pawłokoma 1,33 2,96 24,33 2,41 1,48 

Ulanica 1,26 2,08 1,82 – 0,90 

Wyręby 0,38 1,40 7,22 – 0,01 

Jawornik 

Ruski 
– – 29,92 – – 

Dynów 0,17 – – – – 

Razem 16,33 42,09 144,66 9,14 23,71 

 

Powyższe zestawienie nie obejmuje działek będących własnością Gminy Dynów wykorzysta-

nych jako lokalna sieć drożna. 

 

 

 

 

DROGI NA TERENIE GMINY DYNÓW 
 

 

Na terenie Gminy Dynów występują cztery kategorie dróg – wojewódzkie, powiatowe, gminne 

oraz prywatne.  

Drogi gminne na terenie Gminy będące własnością lub będące we władaniu stanowią łącznie 

powierzchnię 316 ha.  

Drogi publiczne gminne (z nadanymi numerami dróg) stanowią łączną długość 80,6 km 

i zajmują powierzchnię 66 ha. Łącznie powierzchnia dróg gminnych wynosi 382 ha. 

 

Wykaz dróg gminnych publicznych 

z nadanymi numerami na terenie Gminy Dynów 

Lp. Numer drogi Nazwa drogi Długość drogi [km] 

Wieś – Bachórz 

1. 1 08324 R Bachórz – Bachórzec 0,940 

2. 1 08321 R Bachórz – Łęgowa 2,650 

3. 1 08294 R Bachórz – do stanicy wodnej 0,820 

4. 1 08348 R Bachórz – koło parku 1,370 

5. 1 08349 R Bachórz – za b. PGR 0,930 

6. 1 08295 R Bachórz – droga do Sanu 0,770 

7. 1 08296 R Bachórz – droga do dębiny 0,670 

                                                                                       suma              8,150 
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Lp. Numer drogi Nazwa drogi Długość drogi [km] 

Wieś – Dąbrówka Starzeńska 

1. 1 08297 R Dąbrówka St. – obok OSP 0,350 

2. 1 08340 R Dąbrówka St. – przez wieś 2,860 

3. 1 08342 R Dąbrówka St. – Reszów 0,550 

4. 1 08341 R Dąbrówka St. – Reszów dział 0,590 

5. 1 08329 R Dąbrówka St. – do Sanu 0,360 

                                                                                      suma              4,710 

Wieś – Dylągowa 

1. 1 08335 R Dylągowa – Mały gościn. 3,300 

2. 1 08337 R Dylągowa – przez wieś 2,950 

3. 1 08339 R Dylągowa – koło starej szkoły 2,700 

4. 1 08338 R Dylągowa - Łączki 2,100 

5. 1 08336 R Dylągowa – do Bartkówki 0,450 

                                                                                        suma            11,500 

Wieś – Harta 

1. 1 08314 R Harta – koło Kaniuczaka 0,520 

2. 1 08306 R Harta – Harta Wysoka 5,900 

3. 1 08310 R Harta – koło Kościoła 1,570 

4. 1 08309 R Harta – Ciepła Połać 1,250 

5. 1 08308 R Harta – Berlin 0,600 

6. 1 08307 R Harta – Montewki 0,650 

7. 1 08312 R Harta – Pustki i Miasteczko 1,550 

8. 1 08311 R Harta - Okrajce 2,100 

                                                                                        suma            14,140 

Wieś – Laskówka 

1. 1 08317 R Laskówka – Na Rafała 2,910 

2. 1 08322 R Laskówka – Stary Gościn. 0,670 

3. 1 08320 R Laskówka – Pieniążkówka 2,400 

4. 1 08318 R Laskówka – Górna wieś 1,150 

5. 1 08298 R Laskówka – przez las 1,100 

                                                                                          suma              8,230 

Wieś – Łubno  

1. 1 08305 R Łubno – Łazek 0,850 

2. 1 08327 R Łubno – Kiełbasówka 0,650 

3. 1 08326 R Łubno – do cmentarza 0,550 

4. 1 08330 R Łubno – Działowa do Dynowa 3,800 

5. 1 08328 R Łubno – Tućkówka do dział 1,500 

6. 1 08325 R Łubno – Łubienka 0,550 

7. 1 08347 R Łubno Widłakówka 3,350 

8. 1 08346 R Łubno do b. PGR 3,180 
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Lp. Numer drogi Nazwa drogi Długość drogi [km] 

9. 1 08344 R Łubno – Kazim. – Ulanica 0,780 

10. 1 08345 R Łubno – Zaguminek 0,300 

                                                                                                 suma            15,510 

Wieś – Pawłokoma 

1. 1 08299 R Pawłokoma do Sanu 1,450 

2. 1 08300 R Pawłokoma na Popa 2,200 

3. 1 08332 R Pawłokoma – Radanówki 2,540 

4. 1 08333 R Pawłokoma – Zagóra 2,000 

5. 1 08331 R Pawłokoma – Gruszowo 1,090 

6. 1 08323 R Pawłokoma – od Bartkówki 0,500 

7. 1 08334 R Pawłokoma – Na Kaszyckiego 1,060 

                                                                                                suma            10,840 

Wieś – Ulanica 

1. 1 08313 R Ulanica – Cesarski Gościn. 0,910 

2. 1 08315 R Ulanica – na Budy 0,750 

3. 1 08316 R Ulanica – Zarzeki 0,260 

4. 1 08344 R Ulanica – do Kazimierówki 0,440 

5. 1 08343 R Ulanica – poprzeczna 1,680 

                                                                                                suma              4,040 

Wieś – Wyręby 

1. 1 08303 R Wyręby – do lasu 1,600 

2. 1 08302 R Wyręby – do basenu 1,030 

3. 1 08301 R Wyręby – koło OSP 0,500 

4. 1 08304 R Wyręby - Obwodnica 0,400 

                                                                                                suma              3,530 

 

Pozostała część dróg na terenie Gminy Dynów to drogi stanowiące własność Gminy Dynów 

o łącznej powierzchni ok. 193 ha, oraz drogi będące we władaniu i posiadaniu Gminy Dynów 

o powierzchni ok. 57 ha (za stan tych dróg fakultatywnie odpowiada Gmina Dynów).  

Drogi gminne posiadają zróżnicowane parametry odnośnie szerokości i nośności oraz rodzaju 

nawierzchni w tym: asfaltowe, ulepszone kruszywem oraz gruntowe.  

 

W 2019 r. przeprowadzone zostały następujące prace: 

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 108349R Bachórz za b. PGR w km 0+000-0+724 oraz w km 

0+744-0+920 w miejscowości Bachórz (łączny odcinek 900 m – wykonanie nawierzchni 

asfaltowej). 

Całkowita wartość zadania 339 143,29 zł, w tym budżet Państwa 218 257,00 zł, budżet Gminy 

120 886,29 zł. 

2. Przebudowa drogi gminnej Nr 108335R Dylągowa Mały Gościniec w km 0+990-+1+988 

w miejscowości Dylągowa (odcinek 998 m – wykonanie nawierzchni asfaltowej). 

Całkowita wartość zadania 325 973,25 zł, w tym budżet Państwa 260 778,00 zł, budżet Gminy 

65 195,25. 

3. Przebudowa drogi gminnej – działka ewidencyjna nr 2139 w miejscowości Harta (odcinek 

400 m – wykonanie nawierzchni asfaltowej). 
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Całkowita wartość zadania 105 607,80 zł, w tym budżet Państwa 84 486,00 zł, budżet Gminy 

21 121,80 zł. 

4. Przebudowa drogi gminnej Nr 108313R Ulanica – Cesarski Gościniec w km 0+702-0+902 

w miejscowości Ulanica (odcinek 200 m – wykonanie nawierzchni asfaltowej).  

Całkowita wartość zadania 60 134,70 zł, w tym budżet Państwa 48 107,00 zł, budżet Gminy 

12 027,70 zł. 

5. Przebudowa drogi gminnej Nr 108305R Łubno – Łazek w km 0+000-0+840 w miejscowości 

Łubno (odcinek 840 m – wykonanie nawierzchni asfaltowej). 

Całkowita wartość zadania 317 256,98 zł, w tym budżet Państwa 253 805,00 zł, budżet Gminy 

63 451,98 zł. 

6. Przebudowa drogi gminnej nr 108303R Wyręby do Lasu w km 0+730-0+830 w miejscowości 

Wyręby (odcinek 100m – wykonanie nawierzchni asfaltowej). 

Całkowita wartość zadania 41 979,90 zł, w tym Skarb Państwa Lasy Państwowe 20 000,00 zł, 

budżet Gminy 21 979,90 zł (w tym 15 679,27 zł środki Funduszu Sołeckiego). 

7. Przebudowa drogi i wykonanie nawierzchni asfaltowej – działka ewidencyjna nr 42/7 

w miejscowości Bachórz. 

Całkowita wartość zadania 10 977,75 zł pokryta z budżetu Gminy Dynów (w tym 8 000,00 zł 

środki Funduszu Sołeckiego). 

8. Przebudowa drogi i wykonanie nawierzchni asfaltowej na części drogi – działka ewidencyjna nr 

2345 w miejscowości Bachórz. 

Całkowita wartość zadania 15 928,50 zł pokryta z budżetu Gminy Dynów (w tym 10 000,00 zł 

środki Funduszu Sołeckiego). 

9. Naprawa nawierzchni na moście k. drogi działka ewidencyjna nr 1899 w miejscowości Bachórz. 

Całkowita wartość zadania 836,40 zł pokryta z budżetu Gminy Dynów (w tym 724,00 zł środki 

Funduszu Sołeckiego). 

10. Wykonanie nawierzchni na części parkingu przy szkole Podstawowej w Dąbrówce Starzeńskiej. 

Całkowita wartość zadania 13 000,00 zł pokryta z budżetu Gminy Dynów (Fundusz Sołecki). 

11. Przebudowa drogi i wykonanie nawierzchni na części drogi – działka ewidencyjna nr 1358 

w miejscowości Dąbrówka Starzeńska. 

Całkowita wartość zadania 11 795,70 zł, pokryta z budżetu Gminy Dynów (w tym 10 000,00 zł 

środki Funduszu Sołeckiego). 

12. Odcinkowy remont nawierzchni na drodze gminnej nr 108340R Dąbrówka Starzeńska przez 

Wieś w miejscowości Dąbrówka Starzeńska. 

Całkowita wartość zadania 7 990,08 zł pokryta z budżetu Gminy Dynów. 

13. Za łączna kwotę 2 524,00 zł z funduszu sołeckiego zakupiono materiały na parking przy Domu 

Ludowym w Harcie. 

14. Przebudowa części drogi gminnej nr 108313R Laskówka Górna Wieś w miejscowości 

Laskówka i wykonanie nawierzchni asfaltowej. 

Całkowita wartość zadania 32 523,66 zł pokryta z budżetu Gminy Dynów (w tym 23 307,02 zł 

środki Funduszu Sołeckiego. 

15. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na części parkingu przy szkole i kościele w miejscowości 

Łubno. 

Całkowita wartość zadania 38 572,80 zł pokryta z budżetu Gminy (w tym 38 524,00 środki 

Funduszu sołeckiego). 

16. Przebudowa i wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych – działka ewidencyjna 

nr 180/2 i część działki ewidencyjnej nr 188/1 w miejscowości Pawłokoma. 

Całkowita wartość zadania 28 909,92 zł pokryta z budżetu Gminy (w tym 28 777,43 zł środki 

Funduszu Sołeckiego). 

17. W ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przeprowadzono budowy i modernizacje dróg 

dojazdowych do gruntów rolnych. W miejscowości Łubno droga – działki ewidencyjne nr 784 

i 1686/2 (łączny odcinek 220 m), w miejscowości Wyręby droga – działka ewidencyjna nr 343 
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(odcinek 310 m), w miejscowości Harta drogi – działki ewidencyjne nr 1214/1 i 1049 (łączny 

odcinek 660 m). 

Całkowita wartość modernizowanych dróg 147 395,13 zł sfinansowana ze środków Wojewódz-

twa Podkarpackiego. 

18. W ramach Funduszu Sołeckiego w miejscowości Ulanica zakupione zostało 135,5 tony 

kruszywa za łączną kwotę 7 987,31 zł. Kruszywo wbudowane zostało w drogi gminne. 

19. Remont dróg gminnych w sołectwach. 

20. Dwukrotnie (kolejno w partiach) zakupione zostało kruszywo (mieszanka kruszyw) do 

utwardzania nawierzchni dróg. Ilości jakie zostały nabyte podzielone zostały na sołectwa 

proporcjonalnie do ich wielkości (powierzchni). W ramach tego zadania łącznie zakupiono 

1 843 tony mieszanki kruszywa za łączną kwotę 109 930,33 zł, a wbudowanie kruszywa 

wykonane zostało przez sprzęt i pracowników Gminy. W ciągu roku na terenie całej gminy 

przeprowadzane było bieżące utrzymanie dróg, w tym liczne remonty nawierzchni. W ramach 

remontów nawierzchni wykonywane były remonty cząstkowe związane z uzupełnianiem 

ubytków w drogach, zarówno w postaci masy asfaltowej jak i kruszyw naturalnych w postaci 

łupku oraz mieszanki kruszyw. Usuwano zakrzaczenia w pasach drogowych, przeprowadzano 

wykaszanie traw. Prowadzano wymianę uszkodzonych oraz montaż nowych przepustów 

w pasach drogowych, oraz montowano korytka ściekowe. Prowadzone były prace geodezyjne 

w ramach ustalenia przebiegu dróg gminnych. W sezonach zimowych prowadzono zimowe 

utrzymanie dróg gminnych łączna wartość zimowego utrzymania dróg 69 555,96 zł. 

21. W celu poprawy bezpieczeństwa za łączną kwotę 24 801,72 zł z budżetu Gminy zakupiono i 

 zamontowano bariery energochłonne na drogach gminnych w miejscowości Harta, Łubno 

i Dylągowa. 

22. Z budżetu Gminy za łączna kwotę 12 300,00 zł opracowane zostały stałe organizacje ruchu dla 

części dróg gminnych, a za łączną kwotę 28 667,61 zł wykonano oznakowanie pionowe dróg 

gminnych nr 108305 Łubno – Łazek, 108349R Bachórz za b. PGR, 108320R Laskówka 

Pieniążkówka oraz 108298R Laskówka Las. 

23. W ramach nadzoru inwestorskiego nad wykonywanymi pracami na drogach gminnych 

wydatkowano łączna kwotę 14 834,56 zł  

24. W ramach realizacji zadania związanego z utrzymaniem wiat przystankowych wydatkowano 

z budżetu Gminy kwotę 3 546,93 zł. Pozyskano od MPK Rzeszów bezpłatnie 3 sztuki wiat 

przystankowych, które zostały zamontowane w Bachórzu-Chodorówce i w Harcie (2 szt.). 

25. W ramach współfinansowania przekazano kwotę 15 546,00 zł do remontu chodnika przy 

DW835 w miejscowości Bachórz (umowa z PZDW). 

26. Wykonano tymczasową przeprawę mostową na potoku Łubienka w sołectwie Łubno (po 

gwałtownych ulewach w miesiącu maju 2019 r./ został zniszczony – zerwany – dotychczasowy 

most). Koszt wykonania 14 800,00 zł. 

27. W 2019 r. została zakończona realizacja modernizacji drogi powiatowej nr 1428R w sołectwie 

Łubno. Wkład Gminy Dynów 435 000, zł. 

 

Pozostałe działania: 

1. Wójt Gminy Dynów wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie o ujęcie 

w planowanej na lata 2020-2030 Strategii Województwa mostu na rzece San pomiędzy 

sołectwami Bachórz i Pawłokoma. Gmina Dynów jest w posiadaniu po obu brzegach rzeki San 

działek, które mogą być wykorzystane na drogę łącznikową pomiędzy drogą wojewódzką 

DW884 i powiatową 1432R. 

2. W 2019 r. przygotowano materiały do realizacji dokumentacji przeprawy mostowej na potoku 

Łubienka. Dokumentacja zostanie wykonana do końca 2020 r. 
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BUDOWNICTWO 
 

 

Na terenie Gminy Dynów w obowiązuje „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodaro-

wania Przestrzennego Gminy Dynów” uchwalone uchwałą Nr XIII/124/99 Rady Gminy Dynów 

z dnia 25.11.1999 r. 

Na terenie gminy Dynów obowiązuje obecnie 149 miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, uchwalonych w 2003 r. dla obszarów pod zalesienia. Obejmują one łącznie po-

wierzchnię ok. 1 415,32 ha. Są to następujące plany: 

- miejscowość HARTA od Ha 1 do Ha 28 – powierzchnia ok. 239,79 ha, 

- miejscowość LASKÓWKA od La 1 do La 17 – powierzchnia ok. 151,17 ha, 

- miejscowości ULANICA od Ul 1 do Ul 16 – powierzchnia ok. 117,61 ha, 

- miejscowość BACHÓRZ od Ba l do Ba 5 – powierzchnia ok. 134,40 ha, 

- miejscowość WYRĘBY od Wy 1 do Wy 7 – powierzchnia ok. 38,43 ha, 

- miejscowość ŁUBNO od Łu do Łu 40 – powierzchnia ok. 338,38 ha, 

- miejscowość PAWŁOKOMA od Pa 1 do Pa 8 – powierzchnia ok. 118,04 ha, 

- miejscowość DĄBRÓWKA STARZEŃSKA od Da 1 do Da 9 – powierzchnia ok. 120,05 ha, 

- miejscowość DYLĄGOWA od Dy 1 do Dy 19 – powierzchnia ok. 157,45 ha. 

W 2019 roku Rada Gminy Dynów przyjęła uchwalę nr VI(39)2019 w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dynów.  

Mając na uwadze dostępność informacji o procesach inwestycyjnych jakie miały miejsce przy-

jęto, że faktyczne zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy przedstawione zostaną za 

pomocą informacji dotyczących wydanych decyzji administracyjnych tj.: 

 

Kadencja 

Rady Gminy Dynów 

Liczba 

decyzji o warunkach 

zabudowy 

Liczba 

decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego 

Ogółem 

liczba wydanych 

decyzji 

2018-2023 32 8 40 

 

Liczba wydanych zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dynów wyniosła 114 

zaświadczeń. 

 

 

 

 

ŚRODOWISKO 
 

 

Jednym z zadań własnych Gminy Dynów jest ochrona środowiska. Gmina podejmuje liczne 

działania w celu realizacji tego zadania.  

Wydawanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów oraz decyzji ws. naliczania opłat i kar za 

usuwanie drzew: 

 w 2019 r. wydano 5 decyzji zezwalających na wycinkę drzew lub krzewów (w tym 

3 zezwolenia w pasach drogowych),  

 w 2019 r. rozpatrzono 72 zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew przez osoby fizyczne, 

 zwrócono się z 11 wnioskami na usunięcie drzew rosnących na terenie Gminy Dynów, 

 w ramach projektu „Sadzenie drzew miododajnych sposobem na ochronę bioróżnorod-

ności w województwie podkarpackim” na terenie kompleksu rekreacyjno-sportowego 

w Bachórzu zostało posadzonych 50 drzew w gatunku lipa. 
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DECYZJE O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ 

MOGĄCYCH POTENCJALNIE ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO 

 

Konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej na tere-

nie Gminy Dynów inwestycji, zgodnie z zapisami art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-

wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) wyma-

gane jest dla: 

- przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

- przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

W 2019 r. r. Wójt przyjął do realizacji 5 wniosków dla inwestycji wymagających uzyskania de-

cyzji środowiskowej. Wszystkie inwestycje objęte postępowaniami należą do przedsięwzięć z tzw. 

II grupy, mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Dla czterech inwestycji 

został stwierdzony obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z uwagi na 

rodzaj, skalę i charakter inwestycji, ich usytuowanie.  

 

 

ODPADY KOMUNALNE 

 

Od 1 lipca 2013 r. obowiązek odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości i ich 

zagospodarowania należy do gminy. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach, firmę odbierającą odpady należy wybrać w drodze przetargu. W okresie od 01.01.2019 

do 31.03.2019 obowiązywała umowa z firmą Gospodarka Komunalna w Błażowej. W Gminie 

Dynów systemem gospodarki odpadami komunalnymi objęto nieruchomości zamieszkałe. 

 

Stan nieruchomości objętych systemem odbioru odpadów komunalnych 

na dzień 31.12.2019 r. 

1. Liczba ludności - osoby zameldowane na pobyt stały i czasowy 7 000 

2. 
Ilość złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 
1 740 

3. Liczba mieszkańców wg złożonych deklaracji 5 232 

4. Liczba złożonych deklaracji deklarujących system segregowany 1 692 

5. Liczba złożonych deklaracji deklarujących system niesegregowany 48 

Koszty obsługi systemu w okresie 01.01.2019 - 31.12.2019 wyniósły 714 626,24 zł. 

 

Worki wydane w 2019 r. (w szt.) 

Żółte Czarne 120 Czarne 60 Zielone Niebieskie Brązowe Razem 

45 130 38 633 9 782 11 600 3 285 300 108 730 

 

Wydatki poniesione na gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 r.: 

- zakup worków – 60 176,72 zł, 

- zakup taśmy barwiącej i etykiet do drukowania kodów paskowych – 2 140,20 zł, 

- serwis drukarki wraz z wymianą wałków – 883,14 zł, 

- zakup tonerów do drukarki – 672,81 zł,  

- zakup dowodów doręczenia do listów – 35,18 zł, 

Razem: 63 908,05 zł. 
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USUWANIE AZBESTU 

 

Usuwanie wyrobów z azbestem na terenie Gminy Dynów realizowany jest na podstawie uchwały 

Rady Gminy Dynów z dnia 30.12.2013 r Nr XXIX/267/13 sprawie „Program usuwania wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Dynów na lata 2013-2032”. Gmina Dynów pozyskuje dotacje 

celowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na 

realizację programu. Na terenie naszej gminy zakończono realizowanie zadania „Unieszkodliwienie 

wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dynów w roku 2019”, na które uzyskaliśmy dofina-

sowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 

w wysokości 35 530,00 zł. Całkowity koszt zrealizowanego zadania na dzień rozliczenia wyniósł 

43 012,40 zł. Zadanie realizowane było przez firmę Biuro Handlu Zagranicznego MODBUT Woj-

ciech Laskowski, Anna Laskowska i zostało ukończone w dniu 25 października 2019 r. Z 40 nieru-

chomości poprzez zbieranie oraz transport unieszkodliwiono 88,700 Mg odpadów zawierających 

azbest. 

 

 

 

 

ZWIERZĘTA 
 

 

W celu przeciwdziałania bezdomności zwierząt Gmina Dynów przyjęła uchwałę nr V/32/2019 

z dnia 3 kwietnia 2019 r. „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi”, w ramach którego: 

 Gmina Dynów w 2019 r. zlecała wyłapywanie/odławianie bezdomnych zwierząt na podsta-

wie umowy cywilnej z firmą Usługi weterynaryjne ,,ARKA-Vet” ul. Sybiraków 34/1, 37-

700 Przemyśl, 

 zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom poprzez umieszczanie ich w schronisku (Schroni-

sko dla bezdomnych zwierząt w Szczytach ul. Wieluńska 178a 30, 98-355 Działoszyn), 

 wskazuje gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, 

 zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną zwierzętom objętym programem na wypadek 

następstw zdarzeń drogowych, 

 w 2019 r. zapewniono opiekę 11 psom na koszt Gminy, 

 koszt realizacji całego zadania wyniósł w 2019 r. 13 902,27 zł. 

 

 

 

 

CMENTARNICTWO 
 

 

Na terenie Gminy Dynów znajdują się 2 cmentarze grekokatolickie zlokalizowane na działkach, 

które są własnością Gminy w miejscowościach Pawłokoma (dz. nr 530 o pow. 0,34 ha) oraz Łubno 

(dz. nr 2086 o pow. 0, 3191 ha). 

W 2019 r. w ramach Porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą 

Dynów w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków 

w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami 

wojennymi, przyznana została dotacja w kwocie 13 000 zł na następujące zadania: 

- remont nagrobka Jerzego Horvatha w miejscowości Łubno, 

- wykonanie dwóch tablic inskrypcyjnych w miejscowości Harta dla Józefa Lejby i Katarzyny 

Kiszka. 
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ROLNICTWO 
 

 

Z uwagi na warunki społeczno-gospodarcze występujące w przeszłości, rolnictwo Gminy Dy-

nów wyróżnia się przede wszystkim dużym rozdrobnieniem agrarnym, nadmiarem zasobów siły 

roboczej oraz niską towarowością produkcji rolnej. Gmina Dynów, leżąc na Pogórzu Karpackim, 

zaliczona została do pasma środkowo-wschodniego województwa podkarpackiego. Występujące 

tutaj gleby należą do dobrych, głównie w klasach od II do IV, z przewagą kompleksów pszennych. 

Powierzchnia użytków rolnych wynosi 7 317 ha, z czego ok. 65% stanowią grunty orne. 

 

Użytkowanie gruntów w gospodarstwach rolnych 

Miejscowość Grunty orne Łąki Pastwiska Sady Lasy Nieużytki 

Bachórz 694,8 36,5 174,6 3,6 205,4 9,5 

Dąbrówka Starzeńska 264,0 22,1 84,4 2,5 296,0 0,8 

Dylągowa 618,8 9,7 162,2 – 998,2 0,6 

Harta 1 513,8 180,9 95,9 – 611,0 3,4 

Laskówka 392,3 41,6 122,5 5,4 301,7 1,5 

Łubno 1 209,3 84,2 283,0 0,8 789,6 1,1 

Pawłokoma 539,5 56,3 89,2 7,0 155,7 4,6 

Ulanica 356,2 9,2 70,0 – 148,0 9,2 

Wyręby 147,2 8,8 30,0 0,1 47,7 0,2 

Razem w Gminie 5 736,0 450,0 1 112,0 19,0 3 554,0 31,0 

 

W wyniku ograniczania działalności rolniczej wzrosła powierzchnia ugorów i odłogów. Średnia 

powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie rolnym wynosi 3,42 ha, zaś w województwie 

2,59 ha, w Polsce 5,76 ha. 

 

Struktura gospodarstw wg wielkości użytków rolnych 

Grupy obszarowe 

użytków rolnych 
Ogółem Do 1 ha 1-5 ha 5-10 ha 10-15 ha 

15 ha 

i więcej 

Liczba gospo-

darstw 
1 434 351 797 247 28 11 

 

Negatywny wpływ na kształt obecnej struktury obszarowej gospodarstw wywiera także nieko-

rzystny rozłóg gospodarstw – przeciętne gospodarstwo składa się z kilku do kilkunastu działek. 

 

 

PRODUKCJA ROLNICZA 

 

Drobne gospodarstwa produkują głównie na potrzeby własne i rodziny, mającej także inne źró-

dła dochodów pieniężnych. Takie gospodarstwo zabezpiecza minimum żywnościowe na wypadek 

utraty pracy, w Gminie Dynów nie występuje w zasadzie problem braku siły roboczej. 

 

Powierzchnia zasiewów głównych ziemiopłodów 

Wyszczególnienie W ha 

Zboża ogółem (wraz z mieszankami zbożowymi) 2 149 

Strączkowe jadalne na ziarno 20 

Ziemniaki 562 
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Wyszczególnienie W ha 

Przemysłowe, w tym: 135 

buraki cukrowe 35 

rzepak i rzepik 100 

Pastewne 271 

Pozostałe, w tym: 58 

warzywa 18 

Ogółem 3 177 

 

Powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych 

Wyszczególnienie W ha 

Pszenica 1 290 

Żyto 272 

Jęczmień 130 

Owies 291 

Pszenżyto 34 

Ogółem 2 017 

 

Użytki rolne w Gminie Dynów zajmują 85,5% powierzchni gospodarstw indywidualnych, 

z czego na grunty orne przypada 76,5%. Powierzchnia podstawowych upraw w największym stop-

niu przeznaczona jest pod zasiew zbóż – 2149 ha. Obok zbóż dominującymi kierunkami produkcji 

rolniczej są uprawa ziemniaków i roślin pastewnych. 

Rolnicy nie organizują się w grupy producenckie. Wśród zbóż podstawowych dominują pszeni-

ca i żyto. 

 

Zwierzęta gospodarskie 

Wyszczególnienie W sztukach 

Bydło, w tym: 1 083 

krowy mleczne 616 

Trzoda chlewna 536 

Owce 50 

Kozy 80 

Konie 20 

Króliki 280 

Pnie pszczele 260 

Drób ogółem, w tym: 15 011 

kury 10 667 

Obsada zwierząt gospodarskich w sztukach 

dużych na 100 ha użytków rolnych 
23 

 

Gospodarstwa w gminie specjalizują się głównie w produkcji bydła mlecznego, trzody chlewnej 

i królików. Na terenie gminy brak jest zakładów przetwórstwa rolnego, występują też okresowe 

trudności ze zbytem produktów rolnych i bydła. 
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Art.7 ust. 1 pkt 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) 

 

EDUKACJA PUBLICZNA 
 

 

Wychowanie przedszkolne oraz szkolnictwo podstawowe ze średnioroczną liczbą uczniów 

w poszczególnych typach szkół 

oraz przeciętnym rocznym zatrudnieniem w 2019 r. 

Lp. 

Szkoły Podstawowe/ 

średnioroczna liczba 

uczniów 

Oddziały Przedszkolne/ 

średnioroczna liczba dzieci 

(w wieku od 4-6 lat) 

Gimnazja/ 

liczba uczniów 

w okresie styczeń 

– sierpień 2019 r. 

Przeciętne za-

trudnienie pra-

cowników pe-

dagogicznych 

(w etatach) 

Przeciętne za-

trudnienie pra-

cowników niepe-

dagogicznych 

(w etatach) 

1. 
SP w Bachórzu 

– 84 uczniów 

Oddział Przedszkolny w SP 

w Bachórzu  

– 8 dzieci  

Gimnazjum 

w Bachórzu  

– 11 uczniów 

14,65 4,19 

2. 

SP w Dąbrówce Starzeń-

skiej  

– 30 uczniów 

Oddział Przedszkolny w SP 

w Dąbrówce St. 

 – 12 dzieci  

 10,81 1,5 

3. 
SP w Dylągowej  

– 45 uczniów 

Oddział Przedszkolny w SP 

w Dylągowej  

– 7 dzieci 

Gimnazjum 

w Dylągowej  

– 12 uczniów 

12,42 2 

4. 

SP nr 1 im. Bohaterów 

Walk Chłopskich 

w Harcie  

– 84 uczniów 

Oddział Przedszkolny w SP 

nr 1 im. Bohaterów Walk 

Chłopskich w Harcie  

– 15 dzieci 

Gimnazjum 

w Harcie  

– 15 uczniów 

14,81 4,12 

5. 

SP nr 2 im. Ks. Broni-

sława Markiewicza 

w Harcie  

– 43 uczniów 

Oddział Przedszkolny w SP 

nr 2 im. Ks. Bronisława Mar-

kiewicza w Harcie  

– 15 dzieci 

 12,28 2,03 

6. 

SP im. kpt. Gracjana 

Fróga w Laskówce  

– 5 uczniów 

Oddział Przedszkolny w SP 

im. kpt. Gracjana Fróga 

w Laskówce  

– 8 dzieci 

 2,76 0,5 

7. 
SP w Łubnie  

– 108 uczniów 

Oddział Przedszkolny w SP 

w Łubnie  

– 33 dzieci 

Gimnazjum 

w Łubnie  

– 18 uczniów 

16,68 3,26 

8. 
SP w Pawłokomie  

– 63 uczniów 

Oddział Przedszkolny w SP 

w Pawłokomie  

– 24 dzieci 

Gimnazjum 

w Pawłokomie 

– 11 uczniów 

13,49 3,66 

9. 
SP w Ulanicy  

– 28 uczniów 

Oddział Przedszkolny w SP 

w Ulanicy  

– 7 dzieci 

 10,15 1,5 

Razem 491 uczniów 129 dzieci 67 uczniów 108,04 22,75 

Źródło: System Informacji Oświatowej, stan na 30.09.2018 r. i 30.09.2019 r. oraz Referat Oświaty 

 

Uczniowie w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 

wg klas stan na 30.09.2019 r. 

Szkoła Kl. I Kl. II Kl. III Kl. IV Kl. V Kl. VI Kl. VII Kl. VIII Razem 

SP Bachórz 5 7 10 0 14 15 22 5 78 

SP Dąbrówka St. 3 2 2 2 5 6 3 6 29 

SP Dylągowa 2 4 7 6 8 6 4 0 37 

SP I Harta 14 12 8 5 11 12 10 11 83 

SP II Harta 12 5 7 5 5 6 3 5 48 
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Szkoła Kl. I Kl. II Kl. III Kl. IV Kl. V Kl. VI Kl. VII Kl. VIII Razem 

SP Laskówka 0 4 0 0 0 0 0 0 4 

SP Łubno 15 13 13 13 13 20 12 11 111 

SP Pawłokoma 7 7 8 7 11 7 10 12 69 

SP Ulanica 3 3 6 0 3 5 4 5 29 

Ogółem 61 57 61 39 70 77 68 55 488 

Źródło: Arkusze organizacyjne szkół 

 

 

 

 

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DYNOWIE 

Z SIEDZIBĄ W BACHÓRZU 

 
SPRAWOZDANIE OPISOWE NA KONIEC 2019 R. 

 

 

1. Stan i struktura biblioteki publicznej 

Gminna Biblioteka Publiczna w Dynowie z/s w Bachórzu jest jedyną instytucją kultury działa-

jącą na terenie Gminy Dynów. Jest wpisana do Gminnego Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 

1. 

Biblioteka jest samodzielną instytucją, nie jest połączona z żadnym innym ośrodkiem. 

 

2. Zbiory biblioteczne 

W 2019 r. ze środków budżetowych biblioteki zakupiono 666 wol. na kwotę 9 207,07 zł. 

Z dotacji Ministerstwa na zakup nowości wydawniczych zakupiono ogółem 231 wol. na kwotę 

4 300,00 zł. Darów 74 wol. 

Ogółem w 2019 r. GBP w Dynowie z/s w Bachórzu zakupiło 740 wol. na kwotę 13 507,07 zł. 

 

3. Meldunek o stanie czytelnictwa na koniec 2019 r. 

Ogółem liczba czytelników wynosi 781, łączna liczba odwiedzin w bibliotekach 12 146 użyt-

kowników, łiczba wypożyczeń księgozbioru na zewnątrz 7 955 wol., na miejscu 2 258 wol. 

 

4. Obsługa czytelnicza specjalnych grup użytkowników 

W 2015 r. do filii nr 3 w Harcie zakupiono w ramach dotacji z Ministerstwa audiobooki, które 

można uznać za zbiory specjalne dla osób niewidzących lub niedowidzących. 

 

5. Ankieta lokalowa 

Baza lokalowa: 7 bibliotek znajduje się w budynkach współużytkowanych z innymi podmiota-

mi, tylko Filia nr 6 w Łubnie posiada odrębny budynek. Powierzchnia lokali i wyposażenie w więk-

szości jest wystarczająca na potrzeby użytkowników. 

 

6. Ocena poziomu „nasycenia” bibliotek sprzętem komputerowym 

Biblioteka dysponuje sprzętem dostępnym dla użytkownika na chwilę obecną w wystarczającej 

liczbie komputerów. Zatrudniony na umowę zlecenie informatyk pracuje dla nas max 20 godz. mie-

sięcznie, co na 9 placówek jest niewystarczającym czasem na wykonanie potrzebnych napraw czy 

aktualizacji. Niestety na chwilę obecną nie jesteśmy wstanie zwiększyć wydatków na ten cel. 

 

7. E-usługi biblioteki 
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Od stycznia 2014 r. udostępniamy katalog on-line księgozbioru, który został wprowadzony do 

tej pory w programie Mak+. Od stycznia 2018 r. prawie wszystkie biblioteki prowadzą wypożycze-

nia przez program Mak+. 

 

8. Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na działalność bieżącą i inwestycje 

W 2019 r. biblioteka pozyskała dodatkowe środki finansowe na działalność bieżącą w kwocie 

8 100,00 zł od sponsorów, oraz w związku z całkowitym zniszczeniem sceny przenośnej przez silny 

wiatr uzyskaliśmy od firmy ubezpieczeniowej zwrot szkody całkowitej na kwotę 53 850,00 zł, za 

którą została zakupiona nowa scena (inwestycja). 

 

9. Realizacja budżetów partycypacyjnych (budżet obywatelski) w bibliotekach publicz-

nych w 2019 r. 

Nie dotyczy. 

 

10. Inwestycje 

Nie dotyczy. 

 

11. Najciekawsze formy promocji czytelnictwa i biblioteki: 

- rozstrzygnięcie Gminnego Konkurs „Czytelnik Roku 2018”, 

- spotkanie autorskie z Panem Zbigniewem Kołbą dla dzieci, 

- Ferie z Biblioteką 

- wyjazd na kręgle, 

- wyjazdy do kina, 

- Bal u Królowej Śniegu, 

- zajęcia świetlicowe, 

- wieczory filmowe, 

- warsztaty teatralne i kulinarne itp., 

- comiesięczne zajęcia w Klubiku Czytelniczym, 

- Walentynkowy Turniej Szachowy, 

- 75 Rocznica Pacyfikacji Wsi Dylągowa, 

- 60-lecje Kapeli Ludowej Bachórzanie, 

- odsłonięcie tablicy pamiątkowej kpt. Gracjana Fróga w Laskówce, 

- projekt „Mała książka wielki człowiek”, 

- zajęcia wakacyjne: 

- zajęcia świetlicowe, 

- wyjazdy itp., 

- wakacyjne zajęcia w Klubie Kodera, 

- spotkanie autorskie z Panem Maciejem Brykczyńskim, 

- spotkanie autorskie z Panem Zbigniewem Kołbą „Krioterapia” dla dorosłych, 

- Urodziny książkowego Misia, 

- wystawy „Laskówka miejsce urodzenia kpt. Gracjana Fróga” - Laskówka i Bachórz. 

 

12. Wydane publikacje związane z Gminą Dynów 

- Laskówka. Miejsce urodzenia kpt. Gracjana Fróga, red. W. Piech, wyd. Gminna Biblioteka Pu-

bliczna w Dynowie z/s w Bachórzu, Dynów-Laskówka 2019, 

- Mięsowicz K., Obrona Dylągowej. Wspomnienie z czasów okupacji niemieckiej i mojej służby 

w Policji Państwowej, Dynów-Dylągowa 2019, 

- Marszałek M., Marszałek-Rochowicz A., Wojenne losy mieszkańców Ulanicy, cz. I, wyd. Edyto-

rial, Rzeszów 2019. 
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GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DYNOWIE 
 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie został utworzony Uchwałą Nr II/10/92 z dnia 

31 stycznia 1992 r. Rady Gminy w Dynowie. Odrębnymi dokumentami określającymi funkcjono-

wanie Ośrodka jest statut i regulamin organizacyjny. Aktualny statut Ośrodka został uchwalony 

Uchwałą Nr XXI (111) 2016 Rady Gminy Dynów z dnia 27 października 2016 r.  

Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Dynów, działającą w formie jednostki budżetowej, 

nieposiadającej osobowości prawnej, finansowanej ze środków własnych gminy i środków admini-

stracji rządowej na zadania zlecone. Kierownik nadzoruje całość prowadzonych przez Ośrodek za-

dań i odpowiada za prawidłową ich realizację. Nadzór nad działalnością bieżącą sprawuje Wójt 

Gminy Dynów, zaś nadzór nad wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 

sprawuje Wojewoda Podkarpacki. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie realizuje 

głównie zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tj. Dz.U. 

z 2019, poz. 1507 z póź. zm.), a także z innych ustaw, uchwał Rady Gminy oraz zawartych umów 

i porozumień. 

Pomoc społeczna wspiera osoby potrzebujące, zagrożone marginalizacją oraz wykluczeniem 

społecznym w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych oraz 

umożliwienia im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Opiera się na 

działaniach formalnie zorganizowanych. 

Jest instytucją zatrudniającą wyspecjalizowany personel, realizujący cele i zadania świadcząc 

bezpośrednie usługi skierowane do konkretnych osób i rodzin. Działania podejmowane przez pra-

cowników socjalnych polegają na rozpoznaniu potrzeb, diagnozie sytuacji osób potrzebujących 

i opracowaniu planu pomocy. Aby otrzymać pomoc świadczeniobiorca musi spełnić określone 

ustawowo kryteria. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej jest uwarunkowane także obowiąz-

kiem współdziałania klienta w rozwiązywaniu jego trudnej sytuacji życiowej. Świadczenia z pomo-

cy społecznej nie mogą stanowić stałego źródła utrzymania, mają natomiast wraz z pracą socjalną, 

profesjonalnym wsparciem doprowadzić do życiowego usamodzielnienia się osoby i rodziny oraz 

ich integracji ze środowiskiem, a tym samym uniezależnienia się od systemu pomocy społecznej. 

 

Miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc nie może być wyższy od kwoty 

określonej w ustawie o pomocy społecznej (tzw. kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 

8 ust. 1 -3), które wynosi odpowiednio: 

- dla osoby samotnie gospodarującej, dochód nieprzekraczający kwoty 701,00 zł, 

- dla osoby w rodzinie, dochód na osobę w rodzinie nieprzekraczający kwoty 528,00 zł. 

Wywiad środowiskowy wraz z niezbędną dokumentacją jest podstawą do wydania decyzji ad-

ministracyjnej, w której określona zostaje forma przyznanej pomocy. 

Każda osoba i rodzina zgłaszająca się do Ośrodka wymaga szczególnego, indywidualnego po-

dejścia i opracowania planu wsparcia. Zgłoszenie się z wnioskiem o pomoc to nie tylko skomple-

towanie niezbędnych dokumentów w celu ustalenia dochodu rodziny, ale szeroko prowadzona pra-

ca socjalna: to głównie poradnictwo w zakresie poszukiwania pracy, załatwiania spraw alimenta-

cyjnych i rozwodowych, kierowanie na leczenie odwykowe, nadzór nad prawidłowością sprawo-

wanej władzy rodzicielskiej i kierowanie do sądu wniosków o jej nieprawidłowym wypełnianiu. 

Wielokrotnie długa, ciężka i żmudna praca z rodziną nie zawsze przynosi pożądane efekty ze 

względu zbyt małą osobistą motywację i chęć dokonania zmiany w dotychczasowym życiu, brak 

systematyczności i wytrwałości w podejmowanych działaniach, oraz na skutek braku wzorców 

i wartości wyniesionych z domu, braku ambicji a także na skutek niefrasobliwości klientów, braku 

umiejętności przewidywania skutków swojego postępowania. Trudno jest zmotywować wielu klien-

tów OPS do zmiany swojego postępowania, a niekiedy długi okres egzystencji na minimalnym po-

ziomie zaspokajania swoich potrzeb nie daje motywacji do podejmowania trudnych działań. Każde 

działanie z rodziną w związku z tym musi być dostosowane do jej umiejętności i możliwości. Róż-

norodność problemów wymaga od pracowników socjalnych olbrzymich zdolności i umiejętności 
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nie tylko techniki pracy socjalnej, ale olbrzymiej empatii, wrażliwości, cierpliwości i umiejętności 

radzenia sobie ze stresem i odpowiedzialnością za losy drugiego człowieka.  

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie z zakresu zadań zleconych udzielił pomocy 

rodzinom z wyszczególnieniem: 

- zorganizowano specjalistyczne usługi opiekuńcze, które świadczone były w miejscu za-

mieszkania na rzecz 1 dziecka przez osobę zatrudnioną na umowę zlecenie w wymiarze 480 

godzin na łączny koszt 8 160,00 zł 

- wypłacono wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane 

przez sąd dla 3 opiekunów w wysokości 14 103,00 zł. 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie z zakresu zadań własnych zrealizował: 

- wypłacono zasiłki stałe dla 23 osób na kwotę 114 659,00 zł, środki finansowe na wypłatę za-

siłków stałych pochodziły z dotacji wojewody. 

- opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla 18 osób na łączną kwotę 9 249,00 zł, 

z dotacji wojewody, 

- wypłacono zasiłki okresowe dla 68 rodzin na kwotę 95 259,00 zł, zasiłki te przyznawane by-

ły w wysokości gwarantowanej ustawą, 

- wypłacono zasiłki celowe i specjalne celowe na kwotę 21 033,00 zł, z tego specjalne zasiłki 

celowe na kwotę 14 020,00 zł – zasiłki celowe przyznawane były na zaspokojenie niezbęd-

nej potrzeby bytowej, m.in. na pokrycie części lub całości kosztów zakupu opału, leków, 

odzieży i inne, 

- wypłacono 82 osobom z 77 rodzin pomoc w formie zasiłków celowych na zakup posiłków 

lub żywności w ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na kwotę 

57 069,00 zł, 

- udzielono pomocy w formie usług opiekuńczych, z których skorzystało 17 osób na kwotę 

29 017,00 zł. 

 

Z budżetu Gminy i budżetu Wojewody finansowane było również dożywianie uczniów 

w szkołach na terenie Gminy jak i poza, w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” 

Z pomocy w formie zakupu gorącego posiłku korzystało 298 dzieci z 149 rodzin. Ogólny koszt za-

kupu 41 947 posiłków wyniósł 214 206,00 zł. Razem na realizację programu wydatkowano kwotę 

271 275,00 zł – kwota 210 000,00 zł pochodziła z dodatkowych środków z rezerwy celowej budże-

tu wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie dożywiania uczniów, natomiast 

pozostałą kwotę w wysokości 61 0275,00 zł wydatkowano z budżetu Gminy.  

Dokonano opłaty za pobyt 18 osób w domu pomocy społecznej w łącznej wysokości 

400 394,00 zł. 

Ogółem przyznano pomocy w ramach zadań zleconych i zadań własnych, bez względu na ro-

dzaj i formę, liczbę oraz źródło finansowania dla 276 rodzin (911 osób w tych rodzinach). 

W 2019 r. z pomocy Ośrodka w formie pracy socjalnej skorzystało 183 rodziny. W 2019 r. pra-

cownicy socjalni przeprowadzili 591 rodzinnych wywiadów środowiskowych bądź ich aktualizacji. 

W 2019 r. z zakresu pomocy społecznej wydano ogółem 531 decyzji administracyjnych w sprawie 

przyznania pomocy. 

 

 

PRZEMOC – ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY 

 

W imieniu Gminy Dynów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie realizował 

w 2019 r. zadanie wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 
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w rodzinie w zakresie obsługi powołanego Zespołu Interdyscyplinarnego. Na ten cel wydatkowano 

środki w kwocie 2 460,00 zł. 

 

 

WSPIERANIE RODZINY I SYSTEM PIECZY ZASTĘPCZEJ 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie realizował w 2019 r. również zadanie wyni-

kające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgod-

nie z w/cyt. ustawą, gmina pokrywała koszty za 4 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastęp-

czej i na ten cel wydatkowano łącznie kwotę 18 149,81 zł, koszt utrzymania 3 dzieci w placówce 

opiekuńczo-wychowawczej wyniósł 56 868,56 zł, a koszty zatrudnienia asystenta rodziny i szkole-

nia 12 357,40  zł, z tego środki własne 9 957,40 zł. 

 

 

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 

W LATACH 2016 - 2026 

 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. 

z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.) nałożony został na gminę obowiązek opracowania i realizacji 

gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem progra-

mów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których 

celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. W związku z tym opracowana zo-

stała i przyjęta 21 stycznia 2016 r Uchwałą Nr XIV (61) 2016 r. Rady Gminy Dynów Strategia 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dynów na lata 2016 - 2026. 

Celem strategii są działania długookresowe i długofalowe, polegające na inwestycji w kapitał 

ludzki, system edukacji, aktywność obywatelską, poprawa sytuacji materialnej. W strategii określo-

ne zostały kierunki działań zmierzających do łagodzenia skutków dominujących problemów spo-

łecznych oraz zadania programowe określające pomoc różnym grupom, sposoby ich osiągnięcia 

oraz realizatorów. 

W celu zapobiegania problemom społecznym występującym na terenie Gminy Dynów wyty-

czono następujące cele strategiczne: 

1. Wsparcie rodzin ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rozwojowych dzieci 

i młodzieży. 

2. Przeciwdziałanie bezrobociu, zapewnienie ubogim bezpieczeństwa socjalnego. 

3. Wspieranie osób starszych i niepełnosprawnych. 

4. Budowa systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. 

 

Podejmowane działania w ramach realizacji poszczególnych celów zapewniają mieszkańcom 

gminy Dynów wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych oraz podniesienie poziomu ich aktywno-

ści społeczno-zawodowej poprzez : 

- minimalizowanie skutków ubóstwa, 

- wzrost aktywności zawodowej mieszkańców, 

- wspieranie osób starszych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych, a także ich rodzin, 

- koordynacja działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinach, 

- poprawa funkcjonowania rodzin szczególnie tych, które mają trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo wychowawczych. Należy zaznaczyć, że działania te pozostają 

w zgodzie z zadaniami Ośrodka. Adresatami strategii są wszyscy mieszkańcy gminy Dy-

nów, a w szczególności osoby i rodziny potrzebujący wsparcia z powodu ubóstwa, bezro-

bocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, starości uzależnień, przemocy 

w rodzinie, problemów opiekuńczo wychowawczych. 
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DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB STARSZYCH 

 

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie szczególną uwagę zwracają na 

problemy i potrzeby osób starszych zamieszkujących na terenie Gminy Dynów. W ramach wyko-

nywania obowiązków służbowych świadczona jest pomoc poprzez: 

 udzielane są informacje gdzie uzyskają pomoc medyczną, prawną, psychologiczną 

i geriatryczną, 

 wypłacanie zasiłków stałych, specjalnych zasiłków celowych, zasiłków pielęgnacyjnych 

oraz świadczeń pielęgnacyjnych,  

 świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,  

 dofinansowywanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz leków,  

 współpraca z CARITAS na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych,  

 pracę socjalną tj. odwiedzanie osób starszych, wspieranie oraz przeprowadzanie roz-

mów,  

 kierowanie osób starszych do Domów Pomocy Społecznej,  

 pomoc w umieszczaniu osób starszych i niepełnosprawnych w Zakładach Opiekuńczo-

Leczniczych, 

 działania sprawdzające sprawowanie opieki nad osobami starszymi pod kontem wystę-

powania przemocy w rodzinie, 

 udzielanie pomocy w formie żywności otrzymywanej z Caritas Archidiecezji Przemy-

skiej, Polskiego Czerwonego Krzyża w Rzeszowie. 

 

 

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE  

ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DYNÓW 

LATA 2017 - 2020 

 

Uchwałą Nr XXXV/177/2017 Rady Gminy Dynów z dnia 28 grudnia 2017 r. został przyjęty 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie w Gminie Dynów na lata 2018 - 2020. Założeniem Programu jest udzielanie pomocy 

osobom dotkniętym przemocą, oddziaływanie na sprawców przemocy, a także podnoszenie świa-

domości społecznej na temat przyczyn i skutków przemocy w rodzinie. W ramach realizacji Gmin-

nego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar na terenie Gminy został powołany 

przez Wójta Gminy Zespół Interdyscyplinarny, którego koordynatorem jest Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej w Dynowie. 

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele: 

1. Jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, 

2. Policji, 

3. Oświaty, 

4. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dynów, 

5. Zespołu kuratorskiej służby sądowej, 

6. Służby zdrowia, 

7. Przedstawiciel organizacji pozarządowej. 

Zespół Interdyscyplinarny spotyka się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy mie-

siące, posiedzenie Zespołu zwołuje Przewodniczący. Spotkania Zespołu są bazą tworzenia syste-

mowych działań oraz wypracowania wspólnych decyzji dotyczących indywidualnych strategii po-

mocy. 
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Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązania problemów zwią-

zanych z występowaniem przemocy w rodzinie dla indywidualnych przypadków. W skład grup 

roboczych do pracy z rodziną wchodzili przedstawiciele różnych instytucji – w każdym przypadku 

pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej i Policji, a także w zależności od potrzeb członkowie 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, nauczyciele oraz pielęgniarki środo-

wiskowe. W 2019 r. odbyło się 16 spotkań grup roboczych. Na spotkania wzywano osoby, wobec 

których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie i zapraszano osoby, co do których ist-

nieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie. Sporządzono 10 „Niebieskich Kart. W 2019 

r. zakończono procedurę „Niebieskie Karty” w 6 przypadkach. Powodem zakończenia procedury 

było ustanie przemocy w rodzinie oraz zrealizowanie indywidualnego planu pomocy – 5, albo brak 

zasadności podejmowania dalszych działań w 1 przypadku. 

 

 

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE DYNÓW 

NA LATA 2018-2020 

 

Rok 2019 był kolejnym rokiem wykonywania przez gminę zadań wynikających z ustawy z dnia 

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj.: Dz.U. z 2018 r. poz. 998 

ze zm.) oraz Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie  Dynów na lata 2018-2020 za-

twierdzonego Uchwałą Nr XXXVII/191/2018 Rady Gminy Dynów z dnia 22 marca 2018 r. Głów-

nym celem programu jest tworzenie systemu wsparcia dla rodzin przeżywających trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, poprzez zintegrowane i spójne działanie na 

rzecz dziecka i rodziny w gminie Dynów w zakresie wzmocnienia roli i funkcji rodziny będącej 

naturalnym środowiskiem rozwoju dziecka. Program Wspierania Rodziny w Gminie Dynów na lata 

2018-2020 służy stwarzaniu możliwości rozwoju lokalnej polityki prorodzinnej, oraz uzupełnia 

strategię rozwiązywania problemów społecznych.  

Pracownicy socjalni w celu rozpoznania i analizy problemów występujących w rodzinie 

z problemami opiekuńczo-wychowawczymi na bieżąco utrzymują kontakty z dyrektorami szkół 

oraz wychowawcami. 

W celu zapobiegania dysfunkcyjności rodziny pracownicy współpracują z Gminną Komisją 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołem Interdyscyplinarnym, kuratorami sądowymi, 

policją, ze szkołą w celu wypracowania wspólnych działań profilaktycznych.  

W celu zabezpieczenia pomocy w integracji rodziny i przeciwdziałaniu marginalizacji 

i degradacji społecznej rodziny tut. Ośrodek zabezpiecza podstawowe potrzeby bytowe dziecka 

i rodziny poprzez: 

 objęcie dożywianiem wszystkich tego wymagających dzieci, uczniów szkół podstawowych 

i gimnazjów w formie gorącego posiłku (na terenie placówek oświatowych), 

 udzielanie pomocy w formie produktów spożywczych, uzyskanych z Caritas Archidiecezji 

Przemyskiej i Polskiego Czerwonego Krzyża w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa 2014-2020 mieszkańcom gminy Dynów znajdujących się w trudnej sytuacji 

życiowej, 

 zapewnienie pomocy finansowej i w naturze rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji, 

dostosowanej do indywidualnych potrzeb przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej, 

 realizacja świadczeń rodzinnych w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych i pomocy 

osobom uprawnionym do alimentów, 

 realizacja świadczeń wychowawczych w ramach ustawy pomoc państwa w wychowywaniu 

dzieci, realizacja świadczeń 300+, 

 pomoc w formie pracy socjalnej. 
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Udzielanie specjalistycznego wsparcia pedagogicznego, psychologicznego i prawnego w formie 

konsultacji i poradnictwa specjalistycznego. Program ten adresowany jest do wszystkich rodzin 

wychowujących dzieci, a w szczególności do rodzin przeżywających różnorodne trudności 

w wychowaniu i opiece nad dziećmi. 

 

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 - 2020 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie realizuje również Program Operacyjny Po-

moc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, który wspiera 

osoby i rodziny najbardziej potrzebujące poprzez udzielenie im nieodpłatnej pomocy żywnościo-

wej. Pomoc otrzymują osoby/rodziny, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowe-

go uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, czyli w przypadku osoby samotnie gospo-

darującej 1 402,00 zł oraz w przypadku osoby w rodzinie 1 056,00 zł. W 2019 r do pomocy żywno-

ściowej w ramach POPŻ zakwalifikowanych zostało 491 osób. 

 

 

SŁUŻBA ZDROWIA W GMINIE DYNÓW 

 

Mieszkańcy naszej Gminy korzystają z podstawowej opieki zdrowotnej tj. Przychodni Rejono-

wej w Dynowie i Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Dynmed” w Dynowie. Na terenie 

Gminy znajdują się 4 punkty lekarskie w miejscowościach: Bachórz, Dylągowa, Harta i Łubno. 

Jednostki te podlegają pod Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie Wszystkie miejscowości 

objęte są środowiskową opieką pielęgniarską. 

 

 

 

 

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 
 

 

Komisja działa w oparciu o przepisy art.4 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r., 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Gminnego Programu Profilak-

tyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r., który został przyjęty do realizacji 

Uchwałą Nr IV(22)2019 Rady Gminy w Dynowie z dnia 14 lutego 2019 r. 

Program finansowany jest w ramach środków finansowych gminy pochodzących z opłat za ko-

rzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które mogą być przeznaczone tylko 

i wyłącznie na realizację powyższego programu. 

Komisja podejmuje szereg działań polegających na uruchomieniu procedur administracyjno-

prawnych związanych z kierowaniem osób, którym zarzuca się nadużywanie napojów alkoholo-

wych, na przymusowe leczenie odwykowe. Redaguje wnioski i uzasadnienia do Sądu Rejonowego 

wydział Rodzinny w Rzeszowie o uzyskanie orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej 

obowiązku poddania się przymusowemu leczeniu odwykowemu w stacjonarnym zakładzie lecznic-

twa odwykowego lub innej alternatywnej formie leczenia oraz do podjęcia leczenia z własnej woli. 

Utrzymuje stały kontakt z Sądem Rejonowym, Zespołem Kuratorów oraz Komisariatem Policji 

w Dynowie. Komisja opiniuje wnioski na sprzedaż detaliczną i gastronomiczną napojów alkoholo-

wych, oraz zgodności lokalizacji i limitu punktów sprzedaży z obowiązującymi w tym zakresie 

uchwałami. 
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Z środków, które zostały uzyskane przez gminę z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na 

sprzedaż alkoholu, zostały wsparte finansowo wszystkie szkoły z terenu Gminy Dynów, na działal-

ność profilaktyczną, informacyjną i edukacyjną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholo-

wych i przeciwdziałania narkomanii tj: konkursy, przedstawienia i inne formy propagowania zdro-

wego trybu życia, pogadanki. 

Sześć świetlic socjoterapeutycznych działających w szkołach na terenie Gminy zostały doposa-

żone w pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Corocznie w Zespole Szkół nr 3 

w Łubnie organizowana jest akcja profilaktyczna dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Sport + Profi-

laktyka”, w której biorą udział uczniowie ze wszystkich szkół naszej Gminy. 

Dofinansowano akcję „Ratuj życie – żyj bezpiecznie” zorganizowaną przez Klub Honorowych 

Dawców Krwi „Nadzieja” przy OSP Harta. Dofinansowano, jak w każdym roku, Ruch Trzeźwo-

ściowy z Dynowa, oraz klub sportowy LKS Pogórzanie Bachórz. Ze środków finansowych uzyska-

nych przez Gminę w wysokości 89 475,00 zł z tytułu rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych, oraz zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych 

przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć, a także jednorazowych zezwo-

leń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 r., na realizację Gminnego Programu Przeciwdzia-

łania Alkoholowego w tymże roku wykorzystano kwotę w wysokości 83 750,00 zł. 

 

 

 

 

ZAKŁAD WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNY 

I GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 
 

 

W gminie funkcjonują następujące jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe: 

- Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny i Gospodarki Mieszkaniowej z/s w Dynowie. 

 

W planach finansowych Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego i Gospodarki Mieszkaniowej 

na 2019 r. przewidziano wydatki na poziomie 260 747,00 zł oraz wpływy w wysokości 267 351,00 

zł, a wykonano wydatki 326 446,24 zł oraz wpływy 314 983,91 zł. 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ 

 

Długość czynnej sieci wodociągowej będącej w zarządzie bądź administracji Gminy lub Zakła-

du Wodociągowo-Kanalizacyjnego w 2019 r. nie uległa zmianie w porównaniu z rokiem 2018 

i wynosiła 4 100 m, co stanowiło 56 przyłączy do sieci wodociągowej. Dostęp do sieci wodociągo-

wej w gminie posiadało 3,3% budynków. 

 

Ilość wody dostarczonej do odbiorców w 2019 r. 

Lp. Stacja Uzdatniania Wody Ilość m3 

1. Bachórz 5 545 

2. Wyręby 3 915 

Razem 9 460 

 

Tytułem sprzedaży wody zakład osiągnął dochody w wysokości 83 851,00 zł, w tym 32 880,00 zł 

dopłaty celowej z Gminy. 

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej będącej w zarządzie bądź administracji Gminy lub Zakła-

du Wodociągowo-Kanalizacyjnego 2019 r. nie uległa zmianie w porównaniu z rokiem 2018 i wy-
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niosła 1 000 m, co stanowiło 18 przyłączy do sieci kanalizacyjnej. Dostęp do sieci kanalizacyjnej 

w gminie posiadało 1,1% budynków. 

 

Ilość ścieków odebranych i odprowadzonych w 2019 r. 

Lp. Oczyszczalnia Bachórz Ilość m3 

1. Ścieki dopływające do oczyszczalni 5 417 

2. Ścieki dowiezione beczkowozami 1 550 

Razem 6 967 

 

Tytułem odbioru ścieków odbiorców zakład osiągnął dochody w wysokości 82 388,14 zł, w tym 

31 420,00 zł dopłaty celowej z Gminy.  

W 2019 r. nie odnotowano poważniejszych awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Wszel-

kie naprawy i konserwacje prowadzone były na bieżąco. 

 

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA 

 

Na początku 2019 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące mieszkania: 

 

Bachórz 184 

lokal o powierzchni 25,00 m2 w 2019 r. został wyłączony z zasobu mieszkaniowego i wszedł 

w strukturę Przedszkola Bachórz, 

Harta 72 

w budynku znajduje się 3 mieszkania o powierzchni 55,25 m2, 55,25 m2, 27,50 m2, o łącznej 

powierzchni mieszkań w tym budynku 138,00 m2, 

Harta 106 

w budynku znajduje się 2 mieszkania o powierzchni 35,38 m2, 47,00 m2, o łącznej powierzch-

ni mieszkań w tym budynku 82,38 m2, 

Harta 225 

w budynku znajduje się 6 mieszkań, o powierzchni 53,00 m2, 55,00 m2, 64,13 m2, 32,23 m2, 

31,15m2, 57,59 m2, o łącznej powierzchni mieszkań w tym budynku 293,1 m2, 

Harta 338 

w budynku znajduje się 2 mieszkania o powierzchni 50,6 m2, 50,00 m2, o łącznej powierzchni 

mieszkań w tym budynku 100,6 m2, 

Laskówka 68 

w budynku znajduje się 4 mieszkania o powierzchni 39,22 m2, 46,48 m2, 46,53 m2, 56,30 m2 – 

o łącznej powierzchni mieszkań w tym budynku 188,53 m2, 

Łubno 248 

w budynku znajduje się 1 mieszkanie o powierzchni 55,95 m2, 

Łubno 81 

w budynku znajduje się 3 mieszkania o powierzchni 73,72 m, 50,20 m2, 60,60 m2, o łącznej 

powierzchnia mieszkań w tym budynku to 184,00 m2, 

Ulanica 28 

w budynku znajduje się 1 mieszkanie o powierzchni 77,70 m2, 

Ulanica 125 

w budynku znajduje się 1 mieszkanie, o powierzchni 50,92 m2, 

Dylągowa 44A 

w budynku znajduje się 2 mieszkanie o powierzchni 61,25 m2, 82,50 m2, o łącznej powierzch-

ni mieszkań w tym budynku 145,75 m2. 
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Na koniec 2019 r. w mieszkaniowym zasobie Gminy znajdowało się 28 lokali mieszkalnych 

o łącznej powierzchni 1 492,27 m2, w tym 2 lokale mieszkalne tzw. pustostany stanowiące rezerwę 

na pokrycie potrzeb mieszkaniowych w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych. 

 

W roku 2019 przydzielono 2 lokale mieszkalne nowym lokatorom i dokonano 1 zamiany lokalu. 

W 2019 r. nie dokonano sprzedaży mieszkań znajdujących się w zasobie Gminy. 

W 2019 r. nie wszczęto postępowań eksmisyjnych, dotyczących opuszczenia lokali mieszkal-

nych, będących w zasobach Gminy. 

 

Wpływy z tytułu czynszu za lokale mieszkalne w 2019 r. wyniosły 59 862,04 zł. 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie Gminy wy-

nosiły łącznie 22 714,71 zł. 

 

 

INWESTYCJE I REMONTY 

WYKONANE W GMINIE DYNÓW W 2019 R. 

 

1. Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów użyteczności publicznej 

w Gminie Dynów (montaż 13 instalacji fotowoltaicznych) 

kwota całości 620 928,60 zł, dofinansowanie z RPO 403 609,75 zł, wkład własny 217 318,85 zł 

 

2. Budowa Domu Przedpogrzebowego w m. Dylągowa - Etap 2 - Stan surowy otwarty 

kwota 149 999,91 zł brutto 

 

3. Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkół Podstawowych w Gminie Dynów w ramach programu 

Aktywna Tablica 

kwota 70 500,00 zł brutto 

 

4. Wymiana drzwi wejściowych w DL w Harcie, w DN w Harcie i w SP w Laskówce, oraz wy-

miana 2 szt. okien w DS w Laskówce 

kwota 19 900,00 zł brutto 

 

5. Malowanie poszycia dachowego SP w Ulanicy, SP nr 2 w Harcie i SP w Dąbrówce Starzeńskiej 

kwota 22 755,00 zł brutto 

 

6. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Łubno (st trafo Łubno 3) 

kwota 22 552,38 zł brutto 

 

7. Przebudowa zasilania energetycznego - Oczyszczalnia ścieków w Bachórzu 

kwota 15 771,26 zł brutto 

 

8. Przyłącz kanalizacyjny do budynku SP nr 1 w Harcie 

kwota 3 704,22 zł brutto 

 

9. Wykonanie projektu budowlanego na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Bachórz 

kwota 80 000 zł brutto 

 

10. Wymiana drzwi wejściowych szt. 2, okna i drzwi balkonowych w budynku Przedszkola w Ba-

chórzu 

kwota 12 560,00 zł brutto 
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11. Wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej w Pawłokomie 

kwota 27 500,86 zł brutto 

 

12. Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 1 w Harcie 

kwota 20 670,00 zł brutto 

 

13. Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku Domu Nauczyciela w Dąbrówce Starzeń-

skiej – Reszów 

kwota 5 000,00 zł brutto 

 

14. Montaż wykładziny w 2 salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Harcie 

kwota 13 943,28 zł brutto 

 

15. Montaż wykładziny w pomieszczeniach budynku Oddziału Przedszkolnego w Bachórzu 

kwota 9 179,49 zł brutto 

 

16. Wymiana lamp oświetlenia ulicznego 49 szt. na obwodzie Łubno X w m. Wyręby 

kwota 38 692,85 zł brutto 

 

17. Wymiana części instalacji wodnej i c.o. w Szkole Podstawowej w Łubnie 

kwota 4 500,00 zł brutto 

 

18. Opracowanie projektu budowlanego placu zabaw na dz ewid nr 1704/7 w Bachórzu 

kwota 3 000,00 zł brutto 

 

19. Opracowanie koncepcji projektu przydomowych oczyszczalni ścieków 

kwota 13 240,00 zł brutto (zgłoszonych do realizacji 124 przydomowych instalacji na terenie 

Natura 2000 w sołectwach Bachórz, Dąbrówka Starzeńska, Dylągowa, Pawłokoma) 

 

20. Wykonano siłownię na świeżym powietrzu w sołectwie Bachórz 

kwota 28 339,20 zł - środki własne Lokalnej Grupy Działania „Pogórze Przemysko-

Dynowskie”, Urząd Gminy – przygotowanie terenu pod inwestycję. 

 

 

ROBOTY I PRACE WYKONANE Z UŻYCIEM SPRZĘTU 

 

Tabor i sprzęt wykorzystywany okresie roku 2019 do realizacji zadań: 

 autokar Setra H 210, 

 autokar Autosan – sprzedany w grudniu 2019 r., 

 koparko-ładowarka NH-LB 95, 

 koparka kołowa Terex TW 85, 

 samochód dostawczy Mercedes D210, 

 ciągnik rolniczy Ursus 1014, 

 piaskarka RCW 3. 

 

 

 

 

 

 



 48 

WYKAZ ZADAŃ WYKONANYCH W ROKU 2019 

 

Lp. 
Określenie miejsca 

wykonania zadania 
Zakres prac 

1. 
Dowóz młodzieży do 

szkół 

- dowóz młodzieży do szkół prowadzony regularnie, W 2019 r. nie 

odnotowano przypadku niedowiezienie młodzieży na zajęcia ani 

po ich zakończeniu 

2. 
Remonty dróg gmin-

nych z użyciem sprzętu 

- procent wykorzystania i zaangażowania sprzęty na poszczególne 

sołectwa obrazują załączniki 1-3. 

Ewidencja wykonanych prac w posiadaniu (gospodarki nierucho-

mościami i utrzymania dróg) 

3. 

Inne prace remontowo 

budowlane 

z wykorzystaniem 

sprzętu 

- roboty ziemne związane z wykonaniem siłowni terenowej 

w Bachórzu 

- roboty ziemne związane z zagospodarowaniem terenu bazy maga-

zynowo-sprzętowej w Harcie 

- roboty ziemne związane z budową parkingu przy SP Harta 

- roboty ziemne związane w wykonaniem płyty odbojowej, odpro-

wadzenia wód opadowych i wykonaniem chodników z kostki przy 

Przedszkolu Bachórz 

- roboty ziemne, niwelacja i zagospodarowanie terenu w Stanica 

Bachórz 

- roboty ziemne, niwelacja i zagospodarowanie terenu przy budynku 

Dom Nauczyciela Laskówka 

- roboty ziemne związane w wykonaniem pomnika przy SP La-

skówka 

- roboty ziemne związane w wykonaniem pomnika w Harcie 

- budowa mostu tymczasowego na rzece Łubienka w Łubnie 

4. 
Zimowe utrzymanie 

dróg 

- prowadzone własnym sprzętem na terenie sołectw Laskówka, Ba-

chórz, Dabrówka St., Dylągowa, Pawłokoma – w zakresie zimo-

wego utrzymania dróg nie odnotowano w 2019 r. większych za-

niedbań, zadania prowadzone były na bieżąco 

 

W okresie roku 2019 do realizacji zadań gmina zatrudniała: 

 1 operator koparki/koparko-ładowarki, 

 2 kierowców autokarów/samochodu dostawczego, 

 1 operator ciągnika rolniczego. 

 

Praca sprzętu w 2019 r. wg sołectw w roboczodniówkach 

Sołectwo 
Koparko-ładowarka 

NH LB 95 

Koparka kołowa 

Terex TW 85 

Ciągnik Rolniczy 

Ursus 1014 

Bachórz 8,0 8,5 23,0 

Dąbrówka Starzeńska 7,0 1,0 9,0 

Dylągowa 10,5 12,0 18,0 

Harta 28,0 19,5 35,0 

Laskówka 15,0 1,0 14,5 

Łubno 26,5 25,0 44,5 

Ulanica 4,5 2,0 7,0 

Pawłokoma 6,5 8,0 10,5 



 49 

Sołectwo 
Koparko-ładowarka 

NH LB 95 

Koparka kołowa 

Terex TW 85 

Ciągnik Rolniczy 

Ursus 1014 

Wyręby 5,0 1,0 8,0 

Zimowe utrzymanie dróg 12,0 1,0 20,5 

Inne zadania własne 5,0 4,0 5,0 

Łącznie 128,0 83,0 195,0 

 

Procentowy rozkład pracy sprzętu w poszczególnych sołectwach 

Sołectwo % 

Bachórz 3,1 

Dąbrówka Starzeńska 4,5 

Dylagowa 10,7 

Harta 21,8 

Laskówka 8,1 

Łubno 25,4 

Ulanica 3,6 

Pawłokoma 6,6 

Wyręby 3,7 

Zimowe utrzymanie dróg 8,8 

Inne zadania własne 3,7 

Łącznie 100,0 

 

 

ROBOTY, PRACE REMONTOWE I INNE 

 

W okresie roku 2019 do realizacji zadań gmina zatrudniała: 

 2 pracowników zatrudnionych na stanowisku pracownik gospodarczy, 

 3 pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 

(średnio przez okres 6 miesięcy w roku), 

 5 pracowników w ramach prac społecznie użytecznych, 

(w wymiarze 40 godzin miesięcznie przez okres 7 miesięcy w roku), 

 3 pracowników w ramach prac społecznie użytecznych skierowanych do pracy na podstawie 

wyroku sądu 

(w wymiarze średnio 30 godzin w stosunku miesięcznym). 

 

Wykaz zadań wykonanych w roku 2019 

Lp. 
Określenie miejsca 

wykonania zadania 
Zakres prac 

1. Dom Ludowy Harta 
- remont pomieszczeń zaplecza technicznego przy sali gimnastycznej 

- remont pomieszczeń zaplecza technicznego przy bibliotece 

2. 
Dom Strażaka La-

skówka 

- remont zaplecza kuchennego 

- wykonanie tynków budynku sanitariatów zewnętrznych 

3. Pawłokoma 
- wykonanie cokołu z kostki brukowej Kamiennego Krzyża upamięt-

niającego mieszkańców wsi zamordowanych w latach 1939-1945 
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Lp. 
Określenie miejsca 

wykonania zadania 
Zakres prac 

4. 
Dom Nauczyciela 

Laskówka 

- wykonanie nowej płyty odbojowej i cokołu z płytek klinkierowych 

budynku 

- remont schodów wejściowych z licowaniem płytkami klinkierowymi 

- niwelacja i zagospodarowanie terenu przy budynku 

5. Laskówka  

- wykonanie cokołu z montażem głazu pamiątkowego poświęconego 

płk. Gracjanowi Frugowi 

- zagospodarowanie terenu 

6. Harta 

- wykonanie cokołu z montażem głazu pamiątkowego poświęconego 

K. Kiszka i J. Lejba 

- uprzątnięcie terenu 

7. Przedszkole Bachórz 

- remont pomieszczeń z malowaniem ścian 

- remont tarasu z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej 

- remont podmurówki budynku 

- remont schodów do budynku z licowaniem płytkami klinkierowymi 

- wykonanie chodników z kostki i ogólne zagospodarowanie terenu 

przy budynku z wykonaniem odprowadzenie wód opadowych 

8. Teren gminy 
- obsługa techniczna imprez – rozstawianie namiotów, sceny (Dylą-

gowa, Laskówka, Harta, Bachórz) 

9. 
Utrzymanie dróg 

gminnych 

- wycinanie drzew, zakrzaczeń i porostów przy drogach gminnych 

- czyszczenie przepustów 

- ręczne rozścielenie warstwy klińca (realizowane przy rozwożeniu 

materiałów na drogi) 

10. Dom Strażaka Łubno 
- wykonanie drewnianej podbitki na całej powierzchni dachowej alta-

ny - grzybka 

11. 
Utrzymanie terenów 

zielonych 

- tereny Stanicy Bachórz 

- teren przy parkingu Urząd Gminy 

- tereny Parków w Bachórzu i Dąbrówce Starzeńskiej 

(zadanie wykonywane sezonowo wg potrzeb z użyciem kosiarek, 

wykaszarek ręcznych i ciągniczków ogrodowych) 

12. Teren gminy 
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci 

(zadanie wykonywane sezonowo wg potrzeb) 

 

 

LINIE AUTOBUSOWE 

 

W grudniu zostały podpisane umowy z PKS Rzeszów oraz PKS Przemyśl, które mają na celu 

utworzenie autobusowych linii komunikacyjnych (zmniejszenie wykluczania komunikacyjnego): 

- Wyręby-Dynów-Laskówka – kwota dopłaty 7 7779, 60 zł na cały 2020 r., 

- Dynów-Ulanica-Łubno Skrzyżowanie – dopłata 15 000,00 zł miesięcznie (styczeń i luty); po 

przerwie związanej z epidemią koronawirusa umowa jest negocjowana na kolejne miesiące. 

 

 

SIEĆ SZEROKOPASMOWA 
 

 

Na terenie województwa podkarpackiego zainstalowana została w ubiegłych latach sieć Interne-

tu szerokopasmowego (światłowody) o długości ponad 2 tys. km. Wybudowano wówczas 203 wę-

zły szkieletowe i dystrybucyjne. Infrastruktura wybudowana w ramach projektu jest własnością 
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Województwa  Podkarpackiego, a powstała sieć będzie otwarta dla wszystkich zainteresowanych 

przedsiębiorców telekomunikacyjnych chcących dostarczać usługi szerokopasmowe bezpośrednio 

odbiorcom końcowym, tj. mieszkańcom, firmom czy instytucjom i dzięki temu aktywnie przeciw-

działać będzie wykluczeniu cyfrowemu. Wybudowana sieć umożliwi uzyskanie szerokopasmowego 

dostępu do Internetu ponad 95 procent mieszkańców regionu. 

 

Na mocy podpisanej umowy pomiędzy Skarbem Państwa – Centrum Projektów Cyfrowych 

i firmą VOICE NET Sp. z o.o. o dofinasowanie projektu budowy sieci FTTH (Fiber To The Home 

– światłowód do dom) na terenie powiatów łańcuckiego, rzeszowskiego i miasta Rzeszowa, podjęte 

zostały w 2019 r., w tym i na terenie Gminy Dynów prace projektowe i wykonawcze związane 

z realizacją sieci szybkiego Internetu. Budowa zapewni mieszkańcom Gminy Dynów możliwość 

dostępu do sieci szerokopasmowej. Dotychczas budynki publiczne w Gminie Dynów posiadające 

dostęp do sieci szerokopasmowej światłowodowej i przewidziane do podłączeń podane zostały ni-

żej: 

1. Bachórz – Szkoła Podstawowa (OST Tyczyn) 

2. Dąbrówka Starzeńska – Szkoła Podstawowa ( w przygotowaniu) 

3. Dylągowa – Szkoła Podstawowa (w przygotowaniu) 

4. Harta - Szkoła Podstawowa nr 1(OST Tyczyn) 

5. Harta – Szkoła Podstawowa nr 2 (OST Tyczyn) 

6. Harta – Biblioteka (OST Tyczyn) 

7. Laskówka – Szkoła Podstawowa (w przygotowaniu) 

8. Łubno – Szkoła Podstawowa (ORANGE) 

9. Łubno – Biblioteka (w przygotowaniu) 

10. Pawłokoma – Szkoła Podstawowa (w przygotowaniu) 

11. Ulanica – Szkoła Podstawowa (w przygotowaniu)  

12.  Wyręby – OSP (OST Tyczyn) 

13.  Urząd Gminy Dynów – siedziba (OST Tyczyn, ORANGE, Telestrada) 

 

Cała dokumentacja na terenie Gminy wymagana do realizowanych sieci przez VOICE NET by-

ła opiniowana w 2019 r. przez Urząd Gminy Dynów w zakresie przynależnych Gminie terenów, to 

jest terenów będących własnością lub w zarządzie. Dotyczyło to szczególnie gminnego układu 

drożnego. Program FTTH szczególnie objął szkoły naszej Gminy. Program dostępu do sieci szero-

kopasmowej dla szkół jest realizowany w całości ze środków finansowych Państwa Polskiego. Po 

zakończeniu budowy sieci zapewni ona także mieszkańcom Gminy Dynów dostęp do realizacji 

własnych przyłączy szybkiego internetu. 

Pierwotny przewidywany termin zakończenia inwestycji koniec 2020 r. 

 

 

 

 

ORGANIZACJE, STOWARZYSZENIA, KLUBY SPORTOWE, 

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 
 

 

Lp. Organizacja 
Data 

założenia 
Opis działalności 

I 
KOŁA GOSPODYŃ 

WIEJSKICH 
  

1. 

Koło Gospodyń Wiej-

skich w Dąbrówce 

Starz. 

wznow. 

działaln. 

1978 

6 członków 
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Lp. Organizacja 
Data 

założenia 
Opis działalności 

2. 
Koło Gospodyń Wiej-

skich w Dylągowej 

wznow. 

działaln. 

1968 

50 członków 

prezentacja potraw i dorobku kulturalnego naszego regio-

nu następujących wydarzeniach: 75. rocznica pacyfikacji 

Wsi Dylągowa, 60-lecie Kapeli Ludowej Bachórzanie, 

„Opowieści wąskotorowe dla Niepodległej” 1904-

2019,Miejsko-Gminne Dożynki w Bachórzu 

3. 
Koło Gospodyń Wiej-

skich w Laskówce 

wznow. 

działaln. 

2008 

13 członków 

prezentacja potraw i dorobku kulturalnego naszego regio-

nu następujących wydarzeniach: odsłonięcie tablicy pa-

miątkowej kpt. Gracjana Fróga w Laskówce, 60-lecie Ka-

peli Ludowej Bachórzanie, „Opowieści wąskotorowe dla 

Niepodległej” 1904-2019, Miejsko- Gminne Dożynki 

w Bachórzu 

4. 
Koło Gospodyń Wiej-

skich w Łubnie 

wznow. 

działaln. 

2006 

30 członków 

prezentacja potraw i dorobku kulturalnego naszego regionu 

w następujących wydarzeniach: 60-lecie Kapeli Ludowej 

Bachórzanie, „Opowieści wąskotorowe dla Niepodległej” 

1904-2019, Miejsko-Gminne Dożynki w Bachórzu 

5. 
Koło Gospodyń Wiej-

skich w Pawłokomie 
1950 

20 członków 

prezentacja potraw i dorobku kulturalnego naszego regionu 

w następujących wydarzeniach: 60-lecie Kapeli Ludowej 

Bachórzanie, „Opowieści wąskotorowe dla Niepodległej” 

1904-2019, Miejsko-Gminne Dożynki w Bachórzu 

6. 
Koło Gospodyń Wiej-

skich w Ulanicy 

wznow. 

działaln. 

2006 

32 członków 

prezentacja potraw i dorobku kulturalnego naszego regionu 

w następujących wydarzeniach: 60-lecie Kapeli Ludowej 

Bachórzanie, „Opowieści wąskotorowe dla Niepodległej” 

1904-2019, Miejsko-Gminne Dożynki w Bachórzu. 

II STOWARZYSZENIA   

1. 
Stowarzyszenie Kobiet 

Wsi Bachórz 

24 VIII 

2007 

ok. 20 członków 

prezentacja potraw i dorobku kulturalnego naszego regionu 

w następujących wydarzeniach: 60-lecie Kapeli Ludowej 

Bachórzanie, „Opowieści wąskotorowe dla Niepodległej” 

1904-2019, Miejsko-Gminne Dożynki w Bachórzu 

2. 
Towarzystwo Kultury 

i Rozwoju Wsi Harta 

04 XII 

2008 

ok. 30 członków 

prezentacja potraw i dorobku kulturalnego naszego regionu 

w następujących wydarzeniach: 60-lecie Kapeli Ludowej 

Bachórzanie, „Opowieści wąskotorowe dla Niepodległej” 

1904-2019, Miejsko- Gminne Dożynki w Bachórzu 

3. 
Stowarzyszenie „Doli-

na Łubienki” 

23 IX 

2009 
Brak informacji 

4. 

Towarzystwo Przyja-

ciół Dąbrówki Starzeń-

skiej 

07 V 

2007 

ok. 20 osób 

udział w konkursie pn.: „Wydarzenia kulturalne” tytuł 

zadania publicznego „Na ratunek zamkowi w Dąbrówce 

Starzeńskiej” 

III KLUBY SPORTOWE   

1. LKS Pogórze Bachórz 2001 piłka nożna klasa A 2018/2019 poz. 7 
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Lp. Organizacja 
Data 

założenia 
Opis działalności 

2. KS Orzeł Harta 2005 piłka nożna klasa B 2018/2019 poz. 9 

3. KS Olimpia Dylągowa 2004  

4. 
KS Zasanie Dąbrówka 

Starzeńska 
2010  

5. KS Pawłokoma 2010  

6. 
LKS Jedność Dylągo-

wa 
2016  

7. LKS Łubienka Łubno 2018  

IV 
OCHOTNICZE 

STRAŻE POŻARNE 
  

1. OSP Bachórz 1926 
46 członków 

udział w 80 zdarzeniach 

2. OSP Ulanica 1946 
42 członków 

udział w 54 zdarzeniach 

3. OSP Dylągowa 1957 
38 członków 

udział w 33 zdarzeniach 

4. OSP Łubno 1923 
39 członków 

udział w 26 zdarzeniach 

5. OSP Pawłokoma 1962 
37 członków 

udział w 25 zdarzeniach 

6. OSP Harta 1912 
110 członków 

udział w 184 zdarzeniach 

7. OSP Wyręby 1954 
51 członków 

udział w 24 zdarzeniach 

8. 
OSP Dąbrówka Sta-

rzeńska 
1956 

36 członków 

udział w 33 zdarzeniach 

9. OSP Laskówka 1928 
29 członków 

udział w 6 zdarzeniach 

 

W Gminie Dynów działa 9 jednostek OSP, z czego 2 włączone są do Krajowego Systemu Ra-

towniczo-Gaśniczego. Skpiają łącznie 368 członków zwyczajnych, w tym 55 kobiet, oraz 

51 członków honorowych, 9 wspierających i 34 członków MDP. Członkowie OSP przeszli prze-

szkolenie na 465 kursach różnych zakresów. 135 strażaków może brać bezpośredni udział 

w działaniach ratowniczo-gaśniczych. 

Jednostki OSP wyposażone są w 14 samochodów pożarniczych posiadających zdolność bojową, 

średni wiek samochodów 29,41 lat. Do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi upoważnionych 

jest 26 strażaków. 

W 2019 r. jednostki brały udział w 131 zdarzeniach, w tym gaszeniu pożarów 32 razy, 

w likwidacji miejsc zagrożenia 36 i 63 razy w innych zdarzeniach. 
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REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY DYNÓW 
 

 

Rada Gminy w 2019 r. obradowała 10 razy na sesjach zwołanych przez Przewodniczącego Ra-

dy, podjęła 69 uchwał, które dotyczyły: spraw finansowo-budżetowych, finansowych, problemo-

wych, mienia komunalnego i spraw organizacyjnych. Stosownie do przepisu art. 90 Ustawy o sa-

morządzie gminnym – po 1 egzemplarzu uchwał przesyłano Wojewodzie Podkarpackiemu, 

a uchwały finansowe i finansowo-budżetowe przekazywano Regionalnej Izbie Obrachunkowej 

w Przemyślu. Ponadto 26 uchwał przekazano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Podkarpackiego. Wszystkie uchwały opublikowane są także w Biuletynie Informacji Publicznej 

Gminy Dynów. 

 

 

UCHWAŁY RADY GMINY DYNÓW PODJĘTE W 2019 R. (01.01.2019 - 31.12.2019) 

ORAZ ICH REALIZACJA 

 

IV sesji Rady z dnia 14 luty 2019 r. 

IV (19) 2019 - w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r. 

IV (20) 2019 - w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz wysokości 

wynagrodzenia za inkaso 

IV (21) 2019 - w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 

IV (22) 2019 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w gminie Dynów na 2019 r.  

IV (23) 2019 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii gminy 

Dynów na 2019 r. 

IV (24) 2019 - w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przed-

szkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu prze-

prowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania 

 

V sesji Rady z dnia 3 kwietnia 2019 r. 

V (25) 2019 -  w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r. 

V (26) 2019 -  w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania 

dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, szczegółowe warunki 

obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych 

zastępstw, wysokość i warunki przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-

wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Dynów 

IV (27) 2019 -  w sprawie uchwalenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dynów 

IV (28) 2019 -  w sprawie wzniesienia kamienia pamiątkowego ( głazu) z tablicą w sołectwie 

Laskówka 

IV (29) 2019 -  w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Laskówce 

IV (30) 2019 -  w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

IV (31) 2019 -  w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy 

IV (32) 2019 -  w sprawie przyjęcia: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Dynów w 2019 r. 

V (33) 2019 -  w sprawie pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 

terytorialnego w formie dotacji celowej 

V (34) 2019 -  w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 

przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania 
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VI sesji Rady z dnia 5 czerwca 2019 r. 

VI (35) 2019 -  w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr V(25)2019 Rady Gminy Dynów 

z dnia 03 kwietnia 2019 r. oraz zmian budżetu gminy na 2019 r. 

VI (36) 2019 -  w sprawie ustanowienia herbu, flagi, baneru, pieczęci 

VI (37) 2019 -  w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach i oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Dynów 

VI (38) 2019 -  w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą 

Prawo oświatowe 

VI (39) 2019 -  w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Dynów 

VI (40) 2019 -  w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej mienia 

komunalnego położonej w miejscowości Łubno (dz. 2006) 

VI (41) 2019 -  w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej mienia 

komunalnego położonej w miejscowości Łubno (dz. 2019/1) 

VI (42) 2019 -  w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej mienia 

komunalnego położonej w miejscowości Łubno (dz. 2019/2) 

VI (43) 2019 -  w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rady 

 

VII sesji Rady z dnia 26 czerwca  2019 r. 

VII (44) 2019 - w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Dynów 

VII (45) 2019 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu Gminy Dynów za 2018 r. 

VII (46) 2019 - w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dynów 

VII (47) 2019 - w sprawie zmian budżetu gminy Dynów na 2019 r. 

VII (48) 2019 - w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej mienia komu-

nalnego położonej w miejscowości Łubno 

VII (49) 2019 - w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Dynów a Gminą 

Dziadowa Kłoda 

VII (50) 2019 - w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych zlokalizo-

wanych przy drodze powiatowej nr 1426R w miejscowości Harta 

VII (51) 2019 - w sprawie zarządzenia ponownych wyborów sołtysa 

 

 

VIII sesji Rady z dnia 31 lipca 2019 r. 

VIII (52) 2019 - uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Dynów na 2019 r. 

VIII (53) 2019 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych 

i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo 

oświatowe 

VIII (54) 2019 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania 

nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Dynów 

VIII (55) 2019 - w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dynów 

VIII (56) 2019 - w sprawie wzniesienia kamienia (głazu) z tablicami w sołectwie Harta 

VIII (57) 2019 - w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania 

Gmin wchodzących w skład aglomeracji Nozdrzec przy realizacji zadania polega-

jącego na wprowadzeniu zmian w aglomeracji Nozdrzec 
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IX sesji Rady z dnia 2 października 2019 r. 

IX (58) 2019 -  w sprawie zmian budżetu gminy Dynów na 2019 r. 

IX (59) 2019 -  w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2019, 

związanych z realizacją zadania pn. “Wykonanie projektu budowlanego na budowę 

oczyszczalni ścieków w miejscowości Bachórz” 

IX (60) 2019 -  w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Dynów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podsta-

wowych, od dnia 1 września 2019 r. 

IX (61) 2019 -  w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Dynów 

IX (62) 2019 -  w sprawie zaciagnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2019, 

związanych z realizacją zadania pn. „Budowa Domu Przedpogrzebowego w 

miejscowości Dylągowa” 

IX (63) 2019 -  zmieniająca uchwałę Rady Gminy Dynów w sprawie ustalenia regulaminu określa-

jącego wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadnicze-

go nauczycieli, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, wysokości i warunków przyzna-

wania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrud-

nionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dynów 

 

 

X sesji Rady z dnia 31 października 2019 r. 

X (64) 2019 -  w sprawie zmian budżetu gminy Dynów na 2019 r. 

X (65) 2019 -  w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 

z mieszkańcami Gminy Dynów 

X (66) 2019 -  w sprawie pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryto-

rialnego w formie dotacji celowej 

X (67) 2019 -  w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej 

X (68) 2019 -  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie z Zasobu Krajowego Ośrodka 

Wsparcia Rolnictwa nieruchomości oznaczonej numerem 2468/10 położonej 

w miejscowości Ulanica 

X (69) 2019 -  w sprawie deklaracji udzielenia zgody na nabycie nieruchomości w licytacji ko-

morniczej 

 

 

XI sesji Rady z dnia 26 listopada 2019 r. 

XI (70) 2019 -  w sprawie zmian budżetu gminy Dynów na 2019 rok 

XI (71) 2019 -  w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 

XI (72) 2019 -  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

XI (73) 2019 -  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

XI (74) 2019 -  w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób 

bezdomnych oraz w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 

XI (75) 2019 -  w sprawie współpracy Gminy Dynów z organizacjami pozarządowymi oraz pod-

miotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie na 2020 r. 

 

 

XII sesji Rady z dnia 12 grudnia 2019 r. 

XII (76) 2019 - w sprawie zmian budżetu Gminy Dynów na 2019 r. 

XII (77) 2019 - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-

nymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty 
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XII (78) 2019 - w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2019, 

związanych z realizacją zadania pn. „Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk 

Wąskotorowy-Dynów” 

XII (79) 2019 - w sprawie zawarcia umowy partnerstwa dotyczącej realizacji wspólnego przedsię-

wzięcia o nazwie „Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy - Dy-

nów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Fundu-

szu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-

jewództwa podkarpackiego na lata 2014-2020 

 

XIII sesji Rady z dnia 30 grudnia 2019 r. 

XIII (80) 2019 - w sprawie pomocy finansowej 

XIII (81) 2019 - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dynów na 2020 r. 

XIII (82) 2019 - w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2034 

XIII (83) 2019 - w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie od-

padami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na te-

renie gminy Dynów 

XIII (84) 2019 - w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Łubnie, poprzez włą-

czenie do obwodu Szkoły Podstawowej w Łubnie miejscowości Wyręby 

XIII (85) 2019 - w sprawie Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alko-

holowych w Gminie Dynów na 2020 r. 

XIII (86) 2019 - w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii 

w Gminie Dynów na 2020 r. 

XIII (87) 2019 - w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r. 

 

 

W powyższym okresie realizowane były zarówno ubiegłoroczne uchwały, jak i uchwały podjęte 

w latach poprzednich. Natomiast znaczna część uchwał podjętych w miesiącach listopad-grudzień 

wykonywana jest dopiero w bieżącym roku. Sytuacja taka dotyczy uchwał, które ustaliły przepisy 

podatkowe oraz budżet gminy na 2019 r. 

 

 

 

 

HERB GMINY DYNÓW 
 

 

 
 

Herb gminy Dynów przedstawia w polu czerwonym nad rzeką srebrną takiż dwór z dachem zło-

tym, z ostrołukową bramą wjazdową i dwiema wieżami na flankach, każda z dwoma ostrołukowy-

https://pl.wikipedia.org/wiki/Blazonowanie
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mi oknami jedno nad drugim, nakryta trapezoidalnym hełmem złotym; w bramie godło herbu Szre-

niawa w formie średniowiecznej. 

 

Symbolika. Motyw dworu z godłem herbu Szreniawa nawiązuje do faktu, że miejscowość Ba-

chórz w gminie Dynów była ośrodkiem dóbr Kmitów jeszcze przed wzrostem roli Dynowa. Motyw 

rzeki nawiązuje z jednej strony do „wodnej” etymologii nazwy miejscowości Bachórz, z drugiej zaś 

strony do rzeki San przepływającej przez gminę. 

Projekt herbu gminy Dynów po uzyskaniu pozytywnej opinii wydanej przez Komisję Heral-

dyczną został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Dynów Nr VI(36) 2019 z dnia 5 czerwca 2019 r. 

w sprawie ustanowienia herbu, flagi, baneru, pieczęci (Dz.U. Woj. Podkarpackiego z dnia 

25 czerwca 2019, poz. 3350). 

 

Posiadanie własnego znaku heraldycznego wyróżnia Gminę Dynów od innych jednostek teryto-

rialnych różnych stopni (gmin, powiatów, województw) w Polsce. Jest znakiem integrującym 

szczególnie ważnym dla mieszkańców 9 sołectw Gminy. Jego znaczenie prestiżowe polega również 

na tym, że przypomina w warstwie historycznej istnienie pierwszej organizacji terytorialnej z sie-

dzibą w obecnym sołectwie Bachórz w 1377 r., jak również historię osadniczą części Pogórzy nad 

zakolem Błękitnego Sanu. Proponowana łacińska dewiza UBI CONCORDIA – IBI VICTORIA 

(Gdzie zgoda – Tam zwycięstwo) powinna towarzyszyć mieszkańcom Gminy Dynów każdego 

dnia. 

 

 

 

 

WSPÓŁPRACA 

Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI SAMORZĄDOWYMI 
 

 

Gmina Dynów jest zrzeszona w 4 organizacjach samorządowych, terytorialnych: 

Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, zrzeszający Gminę Dynów, miasto 

Dynów, Dubiecko, Dydnia, Krzywcza, Nozdrzec. Celem Związku jest m.in.: ochrona wód 

środkowego Sany i jego zlewni, poprzez realizację programu „Błękitny San”, rozwój tury-

styki; 

LGD – Lokalna Grupa Działania Pogórza Przemysko-Dynowskiego. Najważniejszym ce-

lem jest poprawa jakości życia mieszkańców i przyspieszenie życia gospodarczego obsza-

rów wiejskich gmin, które są jej członkami: Rokietnica, Jawornik Polski, Markowa, Krzyw-

cza, Dubiecko i Dynów; 

Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych – organizacja gmin wojewódz-

twa podkarpackiego mająca za cel główny upowszechnienie idei samorządu terytorialnego, 

a także zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych; 

Stowarzyszenie Regio Resovia zrzesza 14 gmin powiatu rzeszowskiego, którego celem jest 

rozpowszechnienie marki Regio Resovia upowszechniającej dokonania gmin stowarzyszo-

nych. Działa przy starostwie rzeszowskim. 

W czerwcu 2019 r. została podpisana umowa partnerska z Gminą Dziadowa Kłoda (powiat ole-

śnicki. woj. dolnośląskie) o współpracy i wymianie doświadczeń. 

 

 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Szreniawa_(herb_szlachecki)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szreniawa_(herb_szlachecki)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bach%C3%B3rz_(wojew%C3%B3dztwo_podkarpackie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bach%C3%B3rz_(wojew%C3%B3dztwo_podkarpackie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dyn%C3%B3w_(gmina_wiejska)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kmitowie_herbu_Szreniawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dyn%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/San
https://pl.wikipedia.org/wiki/Komisja_Heraldyczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Komisja_Heraldyczna
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/GetActPdf.ashx?year=2019&book=0&position=3350
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/GetActPdf.ashx?year=2019&book=0&position=3350
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INNE DZIAŁANIA W 2019 R. 
 

 

W grudniu 2019 r. doszło do licytacji komorniczej działki nr 1713/2 na terenie sołectwa Ba-

chórz o pow. 16 ha po byłym podmiocie gospodarczym HYDRONAFT. Działkę nabyło Starostwo 

Powiatu Rzeszowskiego. Jest to dobra wiadomość dla Gminy Dynów, mając na uwadze możliwość 

przeznaczenia tej działki pod działalność gospodarczą, co umożliwi utworzenie nowych miejsc pra-

cy, a tym samym zwiększy lokalne podatki. 

W grudniu 2019 r. firma PGNiG rozpoczęła wiercenie otworu poszukiwawczego w sołectwie 

Dylągowa, celem wydobywania węglowodorów (gaz ziemny). Prace, zgodnie z wydaną koncesją, 

mają trwać do 2024 r. Odwiert sondażowy położony jest na brzegu nasunięcia karpackiego w pa-

śmie wzgórz Kruszelnicy. 

Państwowy Instytut Geologiczny starał się w 2019 r. sprzedać działkę poszukiwawczą o nazwie 

„Błażowa” o pow. 270 km2, obejmującą w Gminie Dynów tereny sołectw Wyręby, Ulanica, Harta 

i Bachórz. Działkom koncesyjnym mają nadane numery 416 i 417. 

W 2019 r. trwały prace koncepcyjne w celu budowy „ryneczku” dla potrzeb handlu lokalnymi 

produktami w sołectwie Harta (obok stadionu sportowego). Realizacja uzależniona jest od pozyska-

nia zewnętrznych środków finansowych. 

W 2019 r. skierowano zapytania do zarządów czterech sieci telefonii komórkowej celem po-

prawy jakości sygnału lub jego uzupełnienia dla sołectw Łubno i Dylągowa. Jest duża szansa na 

realizację tej potrzeby. 

W 2019 r. Gmina Dynów podjęła staranie przejęcia budynku dworca kolejowego w Bachórzu 

o pow. 115 m2. Właściciel działki i budynku DOKP Kraków nie wyraził zgody na jej odstąpienie. 

Gmina zamierzała w budynku zabytkowego dworca stworzyć centrum informacji turystycznej Po-

górzy Dynowskiego i Przemyskiego. 

 

 

 

 

POZYSKANE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE 

PRZEZ GMINĘ DYNÓW W 2019 R. 
 

 

L.p. Zadanie Jednostka zewnętrzna Środki (w zł) 

1. Droga – sołectwo Bachórz wojewoda podkarpacki 218 257,00 

2. Droga – sołectwo Dylągowa wojewoda podkarpacki 260 778,00 

3. Droga – sołectwo Harta wojewoda podkarpacki 21 486,00 

4. Droga – sołectwo Ulanica wojewoda podkarpacki 48 107,00 

5. Droga – sołectwo Łubno wojewoda podkarpacki 253 805,00 

6. Droga – sołectwo Wyręby Lasy Państwowe 20 000,00 

7. Drogi – Łubno, Wyręby, Harta wojewoda podkarpacki 147 395,13 

8. Przystanki – Harta (2 szt.), Bachórz (1 szt.) MPK Rzeszów 20 000,00 

9. OZE – obiekty użyteczności publicznej w Gminie RPO – Urząd Marszałkowski 403 609,75 

10. Chodnik – sołectwo Bachórz PWZD Rzeszów 20 000,00 

11. Aktywna tablica (15 szt.) - szkoły wojewoda podkarpacki 56 400,00 

12. Grobownictwo wojenne – Łubno, Harta wojewoda podkarpacki 13 000,00 

13. Usuwanie azbestu w Gminie Dynów NFOŚiGW Rzeszów 35 530,00 

14. Siłownia plenerowa - Bachórz 
LGD Pogórze Przemysko-

Dynowskie 
28 339,20 

Razem 1 546 707,08 

 


