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Szanowni Państwo, 

        Nawiązując do art. 28aa  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przedkładam 

Raport o stanie Gminy Dynów za 2020 rok. Poprzedni rok był dla naszej lokalnej społeczności czasem 

próby i mierzenia się z nowymi wyzwaniami, które zmusiły nas do izolacji i różnego rodzaju ograniczeń. 

Epidemia koronawirusa postawiła nas w nowej, nieznanej wcześniej sytuacji. Nasze życie zostało 

„sparaliżowane”, podporządkowane wielu zakazom, nakazom i obowiązkom. Paraliż dotknął 

wszystkich dziedzin życia. Musieliśmy pozostać w domu. Zamknęły się placówki oświatowe, urzędy, 

instytucje kultury. Zaczęliśmy żyć „zdalnie” i na dystans. Musieliśmy zamykać i ograniczać dosłownie 

wszystko, żeby obronić się przed niewidzialnym przeciwnikiem - koronawirusem. Zmuszeni jesteśmy do 

zminimalizowania kontaktów społecznych, w związku z czym niewiele w minionym roku odbyło się 

spotkań, zebrań, wydarzeń sportowych czy imprez. 

        Koronawirus w całej Polsce przeorganizował wszystkie dziedziny życia. Jednym z obszarów 

funkcjonowania naszej Gminy, w którym najbardziej odczuwalne dla wszystkich były kwestie związane 

z obostrzeniami wprowadzonymi w związku z epidemią koronawirusa była oświata. Test samodzielności 

przeszli uczniowie i rodzice. Otrzymaliśmy rządowe wsparcie w postaci 24  laptopów z programu 

”Zdalna szkoła” oraz kolejne 28 z programu ”Zdalna szkoła +”. Trwający rok szkolny będzie 

wyzwaniem zarówno dla dyrektorów, nauczycieli jak i uczniów i rodziców. Musimy zmierzyć się z tą 

nową sytuacją wspólnie, współpracując i  wspierając się  nawzajem,  pamiętając  że  priorytetem jest 

bezpieczeństwo i  zdrowie naszych dzieci. 

        Trudności związane z panującą pandemią nie wpłynęły na szczęście na realizację   

prowadzonych w Gminie remontów, inwestycji i modernizacji. Mimo oczywistych utrudnień staraliśmy 

się utrzymać aktywność inwestycyjną Gminy i wszystko, co było możliwe do zrobienia, robiliśmy, nie 

odkładając niczego „na jutro”. Remonty dróg i gminnych budynków trwają, a jako gospodarz naszej 

małej ojczyzny wciąż dbam o to, by nowe umowy i dofinansowania przyczyniały się do utrzymania 

jakości i tempa rozwoju Gminy. Kończą się inwestycje już rozpoczęte, startują nowe, przygotowywane 

są dokumentacje z myślą o kolejnych latach. Gmina wydała w 2020 roku niemal 485 tyś. złotych na 

inwestycje drogowe.  

         Wciąż dużych finansowych nakładów wymagają gminne drogi, więc i w tym kierunku będzie płynął 

strumień gminnych pieniędzy i, jeżeli się uda, również pieniędzy zewnętrznych - czy to z budżetu 

państwa, czy ze środków unijnych.  Drogi na terenie Gminy w dalszym  ciągu są sukcesywnie  

modernizowane – w ostatnim czasie zakończono remont kilku z nich. W głównej mierze zmiany były 

możliwe dzięki wsparciu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gmina jest właścicielem niemal 

80 km dróg publicznych. W większości nie są w dobrym stanie, a są odcinki, które trudno nazwać 

drogami. Jest wiele pytań, dlaczego remontujemy te, a nie inne fragmenty. W pierwszej kolejności 

inicjujemy remonty czy przebudowy tych dróg, które mają gotową dokumentację projektową oraz szanse 

na otrzymanie dofinansowania zewnętrznego – co jest ogromnym wsparciem. 

        Wspólnym mianownikiem działań inwestycyjnych podejmowanych przez Gminę Dynów jest 

podnoszenie poziomu życia mieszkańców. Przedsięwzięcia inwestycyjne skupiają się głównie na 

poprawie jakości przestrzeni publicznej, komunikacji i modernizacji posiadanych zasobów, jak również 

na zwiększeniu dostępności i atrakcyjności terenów zielonych czy miejsc rekreacji, trosce o jakość 

edukacji, pomocy społecznej i ochrony zdrowia. Trudno jest przewidzieć przyszłość. Najlepiej obrazują 

to ostatnie miesiące, kiedy to cały świat walczy z niewidzialnym wrogiem - koronawirusem. Wspólnie 

jednak chcemy, aby Gmina Dynów była ciągle  miejscem otwartym, przyjaznym dla dzieci, młodzieży, 

osób czynnych zawodowo oraz seniorów.  

 

            Wójt Gminy Dynów 
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Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713 ), Wójt Gminy Dynów przedstawia Raport o stanie Gminy za 2020 rok. 

Raport opracowano w oparciu o materiały źródłowe referatów Urzędu Gminy w Dynowie, jednostek 

organizacyjne i innych instytucji. Raport o Stanie Gminy 2020 zawiera dane według stanu na 31 grudnia 

2020 roku. 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Wprowadzenie 

        Raport o stanie Gminy jest dokumentem, który obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku 

poprzednim, w szczególności realizację polityki, programów i strategii, Uchwał Rady Gminy i budżetu 

obywatelskiego. Konieczność opracowania i przedstawienia raportu wynika z art. 28aa ust. 1 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 713) i jest konsekwencją 

nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym z 11 stycznia 2018 r. Opracowanie i przedłożenie raportu 

o stanie Gminy jest jednym z obowiązków wprowadzonych tą nowelizacją. Raport o stanie Gminy musi 

zostać przygotowany i przedstawiony przez Wójta w terminie do 31 maja roku następującego po roku, 

którego dotyczy, o czym wprost stanowi przepis art. 28aa ust. 1 ustawy o samorządzie gminy. Raport 

przygotowywany będzie każdego roku za rok poprzedni, a pierwszym rokiem za który został 

przygotowany był rok 2018. Samo rozpatrzenie raportu zostało przez ustawodawcę jednoznacznie 

powiązane z instytucją absolutorium. Jak bowiem stanowi w tym zakresie ust. 4 przywołanego 

wcześniej przepisu, Rada Gminy rozpatruje raport o stanie gminy podczas sesji, na której podejmowana 

jest Uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. Jednocześnie 

wskazano, że raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem 

przeprowadza się debatę, w której głos mają prawo zabierać nie tylko radni - bez ograniczeń czasowych 

- ale także mieszkańcy Gminy. Debatę nad raportem kończy głosowanie nad udzieleniem Wójtowi 

wotum zaufania. 

2. Położenie i podział administracyjny Gminy 

       Gmina wiejska Dynów położona jest w województwie podkarpackim, w powiecie rzeszowskim. 

Jest jedną ze 160 gmin  województwa podkarpackiego,  położoną w  jego środkowej części oraz jedną 

z 14 gmin powiatu rzeszowskiego. Siedziba Urzędu Gminy znajduje się w mieście Dynowie. 

Powierzchniowo  gmina liczy 119 km2. Gmina  położona jest na południe  od   Rzeszowa i   sąsiaduje 

z gminami: Błażowa, Bircza, Dubiecko, Hyżne, Jawornik Polski oraz Nozdrzec. Główną rzeką 

przepływającą przez gminę jest San. Gmina Dynów, jako Gmina wiejska funkcjonuje od 1992 r. Gmina 

Dynów jest położona w obrębie Pogórza Dynowskiego. 
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Gmina swoim zasięgiem obejmuje 9 sołectw: Bachórz, Dąbrówka Starzeńska, Dylągowa, Harta, 

Laskówka, Łubno, Pawłokoma, Ulanica oraz Wyręby. 

 

Poglądowa mapa sołectw Gminy Dynów  

 

Sołectwo Powierzchnia (ha) 

Bachórz 1 250 

Dąbrówka Starzeńska 740 

Dylągowa 1 888 

Harta 2 566 

Laskówka 915 

Łubno 2 620 

Pawłokoma 1 017 

Ulanica 645 

Wyręby 264 

Razem: 11 905 

Tabela z zestawieniem powierzchni poszczególnych sołectw 
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Wykres procentowy powierzchni poszczególnych sołectw 

3. Samorząd Gminy  

         Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, Gmina działa poprzez swoje organy, którymi są Rada 

Gminy oraz Wójt. Rada Gminy jest organem stanowiącym, kontrolnym i ma charakter organu 

kolegialnego w skład którego wchodzi 15 radnych: Franciszek Pilip (przewodniczący), Maria Pałac 

(wiceprzewodniczący), Piotr Ciupak (II wiceprzewodniczący), Adam Piorun (przewodniczący komisji 

rewizyjnej), Lucyna Tworzydło (przewodniczący komisji gospodarczej, budżetu i finansów), Beata 

Skiba (przewodniczący komisji skarg i wniosków i petycji), Jacek Stochmal (przewodniczący komisji 

oświaty, zdrowia, kultury i rolnictwa), Adam Chruszcz, Jan Chrapek, Wiesław Kiełbasa, Waldemar 

Paściak,  Robert Potoczny, Tadeusz Pudysz,  Piotr Śliwa, Zygmunt Banaś,  którzy  wyłonieni   zostali 

w drodze wyborów powszechnych w dniu 21 listopada 2018 r. na pięcioletnią kadencję 2018 - 2023. 

Funkcję wójta od 2018 r. sprawuje pan Wojciech Piech. 

Stanowiący charakter Rady Gminy polega nie tylko na tym, że stanowi ona prawo miejscowe, ale przede 

wszystkim na decyzyjnym charakterze rady. Rada Gminy jest bowiem organem, który uchwala 

programy gospodarcze i rozwojowe, plan przestrzennego zagospodarowania Gminy, decyduje nad 

udzieleniem wójtowi absolutorium, wotum zaufania itp. Natomiast kontrolna rola Rady Gminy polega 

m. in. na  kontroli pracy Wójta za pośrednictwem komisji rewizyjnej, na rozpatrywaniu sprawozdania 

z wykonania budżetu Gminy, analizie sprawozdań itp. Wójt natomiast jest organem wykonawczym 

Rady Gminy, ale ponadto pełni wiele innych ról. Jest bowiem pracodawcą dla zatrudnionych w Urzędzie 

Gminy pracowników, organem podatkowym i instancji dla podatków i opłat lokalnych, organem 
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administracji, szefem obrony cywilnej Gminy, ale nade wszystko liderem lokalnym, reprezentującym 

interesy lokalnej społeczności. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Gmina - zaspakajając 

potrzeby swoich mieszkańców - realizuje zadania własne i zadania zlecone. Zadania własne to te, które 

są realizowane za pomocą własnych środków i na własną odpowiedzialność, a należą do nich 

zagadnienia z zakresu oświaty, kultury, sportu i turystyki, sprawy zagospodarowania przestrzennego, 

gospodarki komunalnej i odpadowej, transport gminny, zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, gaz, 

budowa sieci kanalizacyjnej itp., a więc sprawy z szeroko pojętej sfery usług publicznych. Natomiast 

zadaniami zleconymi są zadania z zakresu administracji rządowej, wskazane w ustawach i finansowane 

przez państwo, takie jak ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej, wydawanie 

dowodów osobistych itp. Aparatem pomocniczym i usługowym organów Gminy, którymi są - 

przypomnijmy - Rada Gminy i Wójt - i przy pomocy którego organy te realizują swoje zadania jest 

Urząd Gminy. Jest to zespół urzędniczy, który przygotowuje projekty uchwał, programy, propozycje 

wykonania Uchwał Rady Gminy. Urząd realizuje także zadania z zakresu administracji rządowej. 

Urzędem Gminy kieruje Wójt. Realizację zadań spoczywających na Radzie Gminy i Wójcie, do których 

należy zaspokajanie potrzeb mieszkańców naszej wspólnoty samorządowej wspomagają organy 

jednostek pomocniczych, którymi są zebrania wiejskie i sołtysi poszczególnych wsi. Gmina Dynów 

prowadzi bardzo otwartą politykę, w celu rozwiązywania wielu problemów swoich mieszkańców, 

integrując się z innymi podmiotami. 

4. Demografia 

        Gmina Dynów swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje powierzchnię 119 km2, a liczba 

mieszkańców na koniec grudnia 2020 r. wyniosła 6 915 osób, z czego wynika, że średnia gęstość 

zaludnienia w gminie wynosi około 58 osoby/km2. Liczbę ludności w poszczególnych sołectwach 

przedstawia poniższa tabela: 

Sołectwo Kobiety Mężczyźni Razem 

Bachórz 557 576 1 133 

Dąbrówka 

Starzeńska 
224 213 437 

Dylągowa 265 285 550 

Harta 1 015 1 043 2 058 

Laskówka 181 193 374 

Łubno 590 649 1 239 

Pawłokoma 258 269 527 

Ulanica 208 189 397 

Wyręby 104 96 200 

Razem 3 402 3 513 6 915 

Tabela z podziałem na poszczególne sołectwa 
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Wykres z podziałem na poszczególne sołectwa 

Dla porównania na dzień 31.12.2019 r. liczba ludności wynosiła 6 995, czyli liczba mieszkańców Gminy 

w roku 2020 zmniejszyła się o 80 osób. Trent ten utrzymuje się od kilku lat, co bardzo dobrze obrazują 

poniższe wykresy i tabele: 

 

Wykres populacji mieszkańców Gminy Dynów 

 

Wiek: Lata: 2017 2018 2019 2020 

Przedprodukcyjny 1 103 1 184 1 237 1 300 

Produkcyjny 4 108 4 103 4 051 3 993 

Poprodukcyjny 1 844 1 775 1 707 1 622 

Razem 7 055 7 062 6 995 6 915 

Tabela populacji mieszkańców z podziałem na wiek 
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Wykres zestawienia ilości urodzeń do ilości zgonów 

Sołectwo Urodzenia Zgony 

Bachórz 5 11 

Dąbrówka 

Starzeńska 
3 6 

Dylągowa 5 15 

Harta 14 24 

Laskówka 4 9 

Łubno 17 19 

Pawłokoma 6 6 

Ulanica 5 9 

Wyręby 2 4 

Razem 61 103 

 

Tabela ilości urodzeń i zgonów na poszczególne sołectwa w roku 2020 

 

Wykres przedstawiający przyrost naturalny w Gminie Dynów  
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Powyższe wykresy i tabele dają obraz demograficzny naszej Gminy. Można zauważyć spadkowe trendy 

zarówno jeżeli chodzi o ilość mieszkańców, jak i przyrost naturalny, który na przestrzeni analizowanych 

lat zachowuje tendencję spadkową. 

5. Urząd gminy  

        Podstawowym celem działalności Gminy Dynów jest zapewnienie petentom Urzędu Gminy 

i innych jednostek organizacyjnych profesjonalnej i przyjaznej obsługi. Do zadań własnych Gminy 

należy m.in. dbałość o porządek publiczny, oświatę, kulturę, infrastrukturę, ochronę środowiska. 

Zadania zlecone przez administrację rządową dotyczą spraw obywatelskich, stanu cywilnego, wyborów, 

obronności i pomocy społecznej. 

Wszystkie podejmowane działania na rzecz miejscowej społeczności wynikają z planu strategicznego 

i polityki rozwoju na poziomie gminy, regionu oraz kraju i stanowią spójny zbiór uzupełniających się 

zadań i projektów, co pozwala na skuteczne zarządzanie Gminą i podnoszenie jakości życia  jej 

mieszkańców.  

Urząd Gminy wykonuje zadania własne, zadania zlecone jak również zadania publiczne powierzone 

Gminie w drodze zawartych porozumień.   

 

Osobowy stan zatrudnienia w Urzędzie Gminy Dynów na 31 grudnia 2020 r. wynosił 38 osób, w tym 

6 pracowników świadczyło pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy zaś 32 osoby w pełnym wymiarze. 

Pracownicy Urzędu Gminy Dynów zatrudniani są na podstawie: 

 wyboru - 1 osoba (wójt),  

 powołania -1 osoba (skarbnik),  

 umowy o pracę - 36 osób, z tego: 

 na czas nieokreślony - 34 osoby,  

 na czas określony - 2 osoby. 

Spośród pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę pracownicy wykonają zadania na 

stanowiskach :  

 -urzędniczych - 30 osób z czego: 

o - 10 osób (mężczyźni), 

o - 20 osób (kobiety). 

 - pomocniczych i obsługi - 8. 

W zdecydowanej większości pracownicy posiadają wykształcenie wyższe I i II stopnia oraz studia 

podyplomowe. 

W ciągu całego 2020 r. do pracy w Urzędzie przyjęto 11 osób, z czego  na podstawie skierowania przez 

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie 9 (na czas określony 6-mcy), 2 pracowników zatrudniono 

w wyniku ogłoszonego naboru na stanowiska pracy. W 2020 r. stosunek pracy rozwiązano 

z 2 pracownikami - przejście na emeryturę. 
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W ramach dobrej współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Rzeszowie w 2020 r. tut. Urząd 

realizował umowy zawarte w ramach aktywnych programów rynku pracy poprzez takie instrumenty 

jak: roboty publiczne (9 osób), prace społecznie użyteczne (5 osób) - w wymiarze 40 godzin miesięcznie 

przez okres 7 miesięcy w roku oraz 2 osoby w ramach prac społecznie użytecznych skierowanych do 

pracy na podstawie wyroku sądu (w wymiarze średnio 25 godzin w stosunku miesięcznym). 

 

W 2020 r. został złożony wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie o przyznanie środków 

z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego 

pracowników i pracodawców. W ramach złożonego wniosku w terminie od 27.05.2020 r. - 03.06.2020 r. 

zostało przeprowadzone szkolenie pt. ”Optymalizacja pracy poprzez zastosowanie oprogramowania 

MS Word, MS Excel”. Ze względu na trwającą pandemię, szkolenia odbywały się zdalnie i trwały 

30h dydaktycznych (24h zegarowe). W projekcie wzięło udział 19 pracowników urzędu. Całkowita 

wartość projektu 17 100,00 zł: z tego dofinansowanie z KFS – 13 680,00 zł, wkład własny - 3 420,00 zł. 

Projekt został zrealizowany.  

W 2020 r. Urząd Gminy od 1 września do 30 listopada 2020 r. współpracował z GUS w Rzeszowie 

w przeprowadzeniu Powszechnego Spisu Rolnego. Dane zbierane w spisie odnosiły się do stanu na 

dzień 1 czerwca 2020 r.  

W 2020 roku Urząd zarejestrował w systemie Proton 8942 pisma przychodzących, zaś pism 

wychodzących było 5305. 

W trakcie roku 2020  w referacie podatkowym zrealizowano: 

- zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – przyjęto i przeliczono 1053 

wniosków, wydano 1053 decyzje na łączną kwotę 343 633,60 zł oraz wprowadzono w system rejestracji 

pomocy publicznej w rolnictwie; 

- wymiar osób prawnych - weryfikacja i prowadzenie postepowań w związku ze złożonymi 

deklaracjami; dochód od osób prawnych: podatek od nieruchomości 852 654 zł, podatek rolny 8 787 zł, 

podatek leśny 101 762 zł; wystawiono 4 upomnienia oraz 4 tytuły wykonawcze, zaległości: podatek od 

nieruchomości  1 405 269,61 zł (w tym Hydronaft 1 250 872,70 zł w egzekucji z nieruchomości 

prowadzonej pod Sygn. Akt KM939/13 była przeprowadzona licytacja z sumy uzyskanej w licytacji nie 

uzyska się zaspokojenia zobowiązania podatkowego), podatek rolny 1 477,00 zł.  

- wymiar osób fizycznych - przyjmowanie, weryfikacja i prowadzenie postepowań w związku ze 

złożonymi informacjami podatkowymi, wydano 5747 nakazy podatkowe, w ciągu roku wydano 

244 decyzji zmieniających wymiar; dochód od osób fizycznych: podatek od nieruchomości 

595 656,60 zł, podatek rolny 640 490,77 zł, podatek leśny 62 515,33 zł; wystawiono 676 upomnień oraz 

167 tytułów wykonawczych, zaległości 165 839,09 zł; 
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- podatek od środków transportowych - przyjmowanie, weryfikacja i prowadzenie postepowań 

w związku ze złożonymi deklaracjami; dochód - osoby fizyczne 135 393 zł, osoby prawne 273,00 zł; 

wystawiono 2 upomnienia oraz 1 tytuł wykonawczy, zaległości 2 438 zł; 

- decyzje uznaniowe – wydano 15 decyzji, decyzje umorzeniowe na kwotę 1 290,00 zł; 

- decyzje ustawowe – wydano 4 decyzje udzielające ulgę z tytułu nabycia gruntów z tytułu powiększenia 

gospodarstwa rolnego na kwotę 63 zł; 

- zaświadczenia podatkowe – wydano 462 zaświadczenia o stanie majątkowym, 7 zaświadczeń  

o pomocy de minimis oraz 8 zaświadczeń o opłacaniu składek na FER ; 

- prowadzenie postępowań – wydano 64 wezwania, 43 różne postanowienia,  

Urząd Gminy w 2020 r. realizował zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. sprawy 

obywatelskie, wyborów, obronności i pomocy społeczne. 

Ewidencja Ludności 

Z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących prowadzenia przez Urząd Gminy 

Dynów ewidencji ludności w 2020 r. zrealizowano: 

- 133 zameldowań na pobyt stały lub czasowy oraz wymeldowań, 

- w Rejestrze PESEL usunięto 787 niezgodności, 

- w sprawach meldunkowych zostało wydanych 11 decyzji administracyjnych, 

- nadano 8 numerów PESEL,  

- udostępniono 70 danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania 

cudzoziemców, Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi, 

- wydano 208 zaświadczeń zawierających pełny wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy, z rejestru 

mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, Rejestru Dowodów Osobistych 

- wydano 1 decyzję o odmowie udostępnienia. 

Dowody Osobiste 

W 2020 roku zostały wykonane czynności:  

- wydano 311 dowodów osobistych, 

- w związku z utratą lub uszkodzeniem dowodu osobistego unieważniono 33 dokumenty tożsamości, 

- unieważniono 21 dowodów osobistych w związku ze zmianą nazwiska.  

Łącznie w 2020 roku zrealizowano 2918 czynności w ramach zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej.  

Wybory  

W 2020 r. przeprowadzono wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Głosowanie przeprowadzono 

w II turach. Pierwsze głosowanie odbyło się 28 czerwca 2020 r., ponowne głosowanie odbyło się 

12 lipca 2020 r. 
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II. INFORMACJE FINANSOWE 

Wykonanie budżetu i majątek Gminy Dynów 

        Budżet Gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów 

jednostki samorządu terytorialnego. Ma on formę uchwały budżetowej, która stanowi główny 

i podstawowy dokument gospodarki finansowej gminy. 

Budżet Gminy Dynów na rok 2020 został przyjęty Uchwałą Nr XIII(81)2019 Rady Gminy  Dynów 

z dnia 30 grudnia 2019 roku. W ciągu całego roku były dokonywane zmiany w planach dochodów 

i wydatków uchwałami Rady i Zarządzeniami Wójta Gminy. 

Dochody Gminy to: dochody własne, dotacje celowe i subwencje ogólne. Dochody własne to: podatki 

i opłaty, udziały w podatkach budżetu państwa, dochody z majątku i dochody jednostek samorządu 

terytorialnego. Dochodami są także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające 

zwrotowi, środki z budżetu Unii Europejskiej i inne środki określone w odrębnych przepisach. 

Źródła dochodów oraz zasady ustalania i ich gromadzenia, a także zasady ustalania i przekazywania 

subwencji ogólnych i dotacji celowych z budżetu państwa zostały szczegółowo przedstawione 

i uregulowane w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 

Wydatki budżetu dzielone są głównie na bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące to: wynagrodzenia 

i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki związane 

z funkcjonowaniem jednostek budżetowych. 

Wydatki majątkowe to: wydatki inwestycyjne (w tym zakupy i inwestycje) jednostek budżetowych oraz 

dotacje przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, wydatki na zakup i objęcie akcji 

oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 

Podstawą do dokonywania wydatków jest plan wydatków, który określony w uchwale budżetowej 

stanowi nieprzekraczalny limit. Limity budżetu na wydatki mają charakter limitów rocznych. 

Wyjątkiem od tej zasady jest uchwalenie limitów na wydatki wieloletnie i tzw. wydatki niewygasające. 
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1. Wykonanie budżetu Gminy Dynów 

Lp. Wyszczególnienie Kwota (PLN) 

1. Dochody budżetu, w tym: 

- dochody majątkowe 

38 089 481,48 

2 820 115,94 

2. Wydatki budżetu, w tym: 

- wydatki inwestycyjne 

36 746 022,65 

3 496 908,50 

3. Wynik budżetu: nadwyżka (poz.1-2) 1 343 458,83 

4. Przychody budżetu, w tym: 

-nadwyżka z lat ubiegłych 

-wolne środki z 2019 

1 982 242,50 

43 963,71 

1 938 278,79 

5. Rozchody (spłaty kredytów) 220 230,00 

6. Ogółem (poz.1+4) 40 071 723,98 

7. Ogółem (poz.2+5) 36 967 138,50 

8. Końcowy wynik finansowy (poz.6-7) 3 104 585,48 

Tabela przedstawiająca wykonanie budżetu Gminy Dynów w 2020 r. (w PLN) 

Dochody i przychody ogółem wyniosły 40 071 723,98 zł, a wydatki i rozchody 36 967 138,50 zł. 

Budżet Gminy Dynów w 2020 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 1 343 458,83 zł.  

Dochody budżetu Gminy Dynów 

W 2020 roku dochody budżetu Gminy wyniosły 38 089 481,48 zł, w tym: 

- dochody bieżące – 35 269 365,54 zł, 

- dochody majątkowe – 2 820 115,94 zł. 

Założony plan dochodów budżetowych po zmianach w kwocie 40 324 340,82 zł za 2020 rok został 

wykonany w wysokości 38 089 481,48 zł, co stanowi 94,46% jego realizacji. Wykonanie dochodów 

według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ilustruje poniższa tabela. 
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Lp

. 

Dzia

ł 

Rozdz

. 

Nazwa działu, rozdziału 

klasyfikacji budżetowej 

Plan według 

uchwały 

budżetowej 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

w zł 

% 

1 2 3 5 6 7 8 9 

1 010   Rolnictwo i łowiectwo 72 000,00 422 506,27 385 202,54 91,17 

    01095 Pozostała działalność 72 000,00 422 506,27 385 202,54 91,17 

2 020   Leśnictwo 0,00 71 241,50 56 641,96 79,51 

    02001 Gospodarka leśna 0,00 71 241,50 56 641,96 79,51 

3 400   Wytwarzanie 

i zaopatrywanie 

w energię elektryczną, 

gaz i wodę 

20 000,00 20 000,00 24 581,57 122,91 

    40001 Dostarczanie ciepła 20 000,00 20 000,00 24 581,57 122,91 

4 600   Transport i łączność 0,00 622 729,15 630 549,06 101,26 

    60004 Lokalny transport 

zbiorowy 

0,00 138 461,15 141 379,29 102,11 

    60017 Drogi wewnętrzne 0,00 116 000,00 116 000,00 100,00 

    60078 Usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych 

0,00 368 268,00 368 268,00 100,00 

    60095 Pozostała działalność 0,00 0,00 4 901,77 - 

5 630   Turystyka 0,00 0,00 3 517,68 - 

    63095 Pozostała działalność 0,00 0,00 3 517,68 - 

6 700   Gospodarka 

mieszkaniowa 

16 000,00 16 000,00 19 034,73 118,97 

    70005 Gospodarka gruntami 

i nieruchomościami 

16 000,00 16 000,00 16 254,24 101,59 

    70095 Pozostała działalność 0,00 0,00 2 780,49 - 

7 710   Działalność usługowa 0,00 27 950,00 27 950,00 100,00 

    71004 Plany zagospodarowania 

przestrzennego 

0,00 27 950,00 27 950,00 100,00 

8 750   Administracja 

publiczna 

32 100,00 88 582,99 188 192,94 212,45 

    75011 Urzędy wojewódzkie 30 100,00 40 573,00 33 733,50 83,14 

    75023 Urzędy gmin (miast 

i miast na prawach 

powiatu) 

0,00 13 680,00 126 629,45 925,65 

    75045 Kwalifikacja wojskowa 2 000,00 503,99 503,99 100,00 

    75056 Spis powszechny i inne 0,00 33 826,00 27 326,00 80,78 

9 751   Urzędy naczelnych 

organów władzy 

państwowej, kontroli 

i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

4 128,00 99 068,00 99 068,00 100,00 

    75101 Urzędy naczelnych 

organów władzy 

państwowej, kontroli 

i ochrony prawa 

4 128,00 1 460,00 1 460,00 100,00 
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    75107 Wybory Prezydenta 

Rzeczypospolitej 

Polskiej 

0,00 97 608,00 97 608,00 100,00 

10 752   Obrona narodowa 1 500,00 0,00 0,00 - 

    75212 Pozostałe wydatki 

obronne 

1 500,00 0,00 0,00 - 

11 754   Bezpieczeństwo 

publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

2 587,00 2 587,00 2 169,42 83,86 

    75414 Obrona cywilna 2 587,00 2 587,00 2 169,42 83,86 

12 756   Dochody od osób 

prawnych, od osób 

fizycznych i od innych 

jednostek 

nieposiadających 

osobowości prawnej 

oraz wydatki związane 

z ich poborem 

5 111 496,00 5 111 496,00 5 291 607,62 103,52 

    75601 Wpływy z podatku 

dochodowego od osób 

fizycznych 

0,00 0,00 2 280,00 - 

    75615 Wpływy z podatku 

rolnego, podatku 

leśnego, podatku od 

czynności 

cywilnoprawnych, 

podatków i opłat 

lokalnych od osób 

prawnych i innych 

jednostek 

organizacyjnych 

930 800,00 930 800,00 1 048 870,59 112,68 

    75616 Wpływy z podatku 

rolnego, podatku 

leśnego, podatku od 

spadków i darowizn, 

podatku od czynności 

cywilnoprawnych oraz 

podatków i opłat 

lokalnych od osób 

fizycznych 

1 487 300,00 1 487 300,00 1 525 886,88 102,59 

    75618 Wpływy z innych opłat 

stanowiących dochody 

jednostek samorządu 

terytorialnego na 

podstawie ustaw 

98 250,00 98 250,00 182 908,68 186,17 

    75621 Udziały gmin 

w podatkach 

stanowiących dochód 

budżetu państwa 

2 595 146,00 2 595 146,00 2 531 661,47 97,55 

13 758   Różne rozliczenia 14 339 584,00 14 578 291,23 15 869 613,64 108,86 
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    75801 Część oświatowa 

subwencji ogólnej dla 

jednostek samorządu 

terytorialnego 

6 509 930,00 6 639 369,00 6 639 369,00 100,00 

    75802 Uzupełnienie subwencji 

ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego 

0,00 41 834,00 41 834,00 100,00 

    75807 Część wyrównawcza 

subwencji ogólnej dla 

gmin 

7 353 758,00 7 353 758,00 7 353 758,00 100,00 

    75814 Różne rozliczenia 

finansowe 

1 000,00 68 434,23 956 146,89 1396,1

8 

    75831 Część równoważąca 

subwencji ogólnej dla 

gmin 

474 896,00 474 896,00 474 896,00 100,00 

    75863 Część równoważąca 

subwencji ogólnej dla 

gmin 

0,00 0,00 403 609,75 - 

14 801   Oświata i wychowanie 4 000,00 569 671,23 619 830,94 108,81 

    80101 Szkoły podstawowe 0,00 157 360,00 157 360,00 100,00 

    80103 Oddziały przedszkolne w 

szkołach podstawowych 

4 000,00 322 915,25 371 169,37 114,94 

    80104 Przedszkola 0,00 34 430,00 34 430,00 100,00 

    80113 Dowożenie uczniów do 

szkół 

0,00 0,00 2 161,72 - 

    80153 Zapewnienie uczniom 

prawa do bezpłatnego 

dostępu do 

podręczników, 

materiałów 

edukacyjnych lub 

materiałów 

ćwiczeniowych 

0,00 54 965,98 54 709,85 99,53 

15 851   Ochrona zdrowia 0,00 0,00 260,00 - 

    85154 Przeciwdziałanie 

alkoholizmowi 

0,00 0,00 260,00 - 

16 852   Pomoc społeczna 322 500,00 489 365,00 518 953,43 106,05 

    85202 Domy pomocy 

społecznej 

0,00 0,00 15 854,94 - 

    85203 Ośrodki wsparcia 0,00 2 100,00 5 652,95 269,19 

    85213 Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające 

niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej 

oraz za osoby 

uczestniczące 

w zajęciach w centrum 

integracji społecznej 

9 100,00 7 992,00 7 714,66 96,53 
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    85214 Zasiłki okresowe, celowe 

i pomoc w naturze oraz 

składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe 

112 900,00 82 210,00 82 210,00 100,00 

    85216 Zasiłki stałe 103 200,00 91 491,00 90 005,75 98,38 

    85219 Ośrodki pomocy 

społecznej 

89 600,00 122 472,00 137 710,88 112,44 

    85228 Usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze  

7 700,00 5 600,00 6 653,17 118,81 

    85230 Pomoc w zakresie 

dożywiania 

0,00 168 000,00 163 651,08 97,41 

    85278 Usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych 

0,00 9 500,00 9 500,00 100,00 

17 854   Edukacyjna opieka 

wychowawcza 

0,00 335 133,00 332 848,97 99,32 

    85415 Pomoc materialna dla 

uczniów o charakterze 

socjalnym 

0,00 335 133,00 332 848,97 99,32 

18 855   Rodzina 9 861 800,00 11 092 035,00 11 035 283,01 99,49 

    85501 Świadczenie 

wychowawcze 

6 444 000,00 7 465 000,00 7 418 891,23 99,38 

    85502 Świadczenia rodzinne, 

świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe 

z ubezpieczenia 

społecznego 

3 120 300,00 3 326 125,00 3 332 237,70 100,18 

    85503 Karta Dużej Rodziny 0,00 600,00 293,06 48,84 

    85504 Wspieranie rodziny 264 600,00 277 000,00 261 408,75 94,37 

    85513 Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające 

niektóre świadczenia 

rodzinne, zgodnie 

z przepisami 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 

32 900,00 23 310,00 22 452,27 96,32 

19 900   Gospodarka 

komunalna i ochrona 

środowiska 

1 152 000,00 6 772 984,45 2 979 458,51 43,99 

    90001 Gospodarka ściekowa 

i ochrona wód 

0,00 2 921 927,00 0,00 0,00 
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    90002 Gospodarka 

odpadami komunalnymi 

1 150 000,00 1 156 000,00 1 202 955,11 104,06 

    90019 Wpływy i wydatki 

związane z 

gromadzeniem środków 

z opłat i kar za 

korzystanie ze 

środowiska 

2 000,00 2 000,00 959,56 47,98 

    90095 Pozostała działalność 0,00 2 693 057,45 1 775 543,84 65,93 

20 921   Kultura i ochrona 

dziedzictwa 

narodowego 

0,00 4 700,00 4 717,46 100,37 

    92116 Biblioteki 0,00 4 700,00 4 717,46 100,37 

      Ogółem 30 939 695,00 40 324 340,82 38 089 481,48 94,46 

 

Dochody własne zostały wykonane w wysokości 6 653 481,25 zł, co stanowi 17,5% dochodów 

wykonanych ogółem budżetu Gminy, natomiast wykonanie dochodów majątkowych w wysokości 

2 820 115,94 zł stanowi 7,4% dochodów wykonanych ogółem budżetu Gminy Dynów za 2020 r. 

Dochody ogółem na 1 mieszkańca wynosiły – 5 508,24 PLN, wg stanu mieszkańców Gminy Dynów 

na koniec 2020 roku. 

Dochody własne na 1 mieszkańca – 962,18 PLN, wg stanu mieszkańców Gminy Dynów na koniec 

2020 roku. 

Wydatki budżetu Gminy Dynów  

W 2020 r. wydatki budżetu Gminy wyniosły 36 746 022.65 PLN. 

Największy udział w wydatkach ogółem miały wydatki na: 

- oświatę i wychowanie  

- rodzinę (świadczenia rodzinne, 500+)  

- transport i łączność (inwestycje drogowe) 

Część wydatków na zadania Gminy  Dynów w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych były 

finansowane i współfinansowane ze środków pomocowych i budżetu państwa. 

Plan wydatków budżetowych po zmianach w wysokości 42 085 452,22 zł na koniec 2020 roku został 

wykonany w kwocie 36 746 022,65 zł, co stanowi 87,3% jego wysokości. 
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Wykonanie wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ilustruje poniższa tabela. 

Lp. Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału 

klasyfikacji budżetowej 

Plan według 

uchwały 

budżetowej 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

w zł 

% 

1 2 3 5 6 7 8 9 

1 010   Rolnictwo i łowiectwo 18 000,00 382 006,27 375 297,03 98,24 

    01030 Izby rolnicze 17 000,00 17 000,00 12 573,18 73,96 

    01095 Pozostała działalność 1 000,00 365 006,27 362 723,85 99,37 

2 020   Leśnictwo 6 760,00 50 634,50 47 472,12 93,75 

    02001 Gospodarka leśna 6 760,00 50 634,50 47 472,12 93,75 

3 400   Wytwarzanie 

i zaopatrywanie w 

energię elektryczną, gaz 

i wodę 

32 880,00 132 880,00 132 880,00 100,00 

    40002 Dostarczanie wody 32 880,00 132 880,00 132 880,00 100,00 

4 600   Transport i łączność 227 416,62 1 412 246,30 1 321 621,94 93,58 

    60004 Lokalny transport 

zbiorowy 

0,00 214 277,21 209 464,10 97,75 

    60013 Drogi publiczne 

wojewódzkie  

0,00 20 000,00 15 567,52 77,84 

    60016 Drogi publiczne gminne 194 451,86 529 351,86 449 943,14 85,00 

    60017 Drogi wewnętrzne 26 964,76 159 300,00 159 213,64 99,95 

    60078 Usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych 

3 000,00 479 828,76 478 733,52 99,77 

    60095 Pozostała działalność 3 000,00 9 488,47 8 700,02 91,69 

5 630   Turystyka 5 500,00 5 500,00 5 008,48 91,06 

    63095 Pozostała działalność 5 500,00 5 500,00 5 008,48 91,06 

6 700   Gospodarka 

mieszkaniowa 

166 435,40 202 035,40 199 333,31 98,66 

    70005 Gospodarka gruntami 

i nieruchomościami 

166 435,40 198 835,40 196 143,86 98,65 

    70095 Pozostała działalność 0,00 3 200,00 3 189,45 99,67 

7 710   Działalność usługowa 17 000,00 288 992,00 199 161,34 68,92 

    71004 Plany zagospodarowania 

przestrzennego 

12 000,00 63 164,00 35 499,30 56,20 

    71012 Zadania z zakresu geodezji 

i kartografii 

5 000,00 2 000,00 18,59 0,93 

    71095 Pozostała działalność 0,00 223 828,00 163 643,45 73,11 

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

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

9 750   Administracja publiczna 2 860 240,72 3 932 586,71 3 724 873,10 94,72 

    75011 Urzędy wojewódzkie 30 100,00 40 573,00 33 656,00 82,95 

    75022 Rady gmin (miast i miast 

na prawach powiatu) 

143 000,00 184 400,00 172 591,47 93,60 

    75023 Urzędy gmin (miast i miast 

na prawach powiatu) 

2 088 654,72 2 990 997,72 2 825 080,18 94,45 



RAPORT O STANIE GMINY DYNÓW ZA ROK 2020 

 

20 
GMINA DYNÓW 

    75045 Kwalifikacja wojskowa 2 000,00 503,99 503,99 100,00 

    75056 Spis powszechny i inne 0,00 33 826,00 27 326,00 80,78 

    75075 Promocja jednostek 

samorządu terytorialnego 

7 000,00 9 300,00 8 506,02 91,46 

    75085 Wspólna obsługa 

jednostek samorządu 

terytorialnego 

328 800,00 415 400,00 401 144,13 96,57 

    75095 Pozostała działalność 260 686,00 257 586,00 256 065,31 99,41 

10 751   Urzędy naczelnych 

organów władzy 

państwowej, kontroli 

i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

4 128,00 99 068,00 99 068,00 100,00 

    75101 Urzędy naczelnych 

organów władzy 

państwowej, kontroli 

i ochrony prawa 

4 128,00 1 460,00 1 460,00 100,00 

    75107 Wybory Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej 

0,00 97 608,00 97 608,00 100,00 

11 752   Obrona narodowa 1 500,00 0,00 0,00 - 

    75212 Pozostałe wydatki obronne 1 500,00 0,00 0,00 - 

12 754   Bezpieczeństwo 

publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

249 673,26 297 615,26 254 822,81 85,62 

    75412 Ochotnicze Straże Pożarne 230 586,26 278 528,26 251 020,72 90,12 

    75414 Obrona cywilna 4 087,00 4 087,00 2 169,42 53,08 

    75421 Zarządzanie kryzysowe 15 000,00 15 000,00 1 632,67 10,88 

13 757   Obsługa długu 

publicznego 

274 500,00 274 500,00 168 266,01 61,30 

    75702 Obsługa papierów 

wartościowych, kredytów 

i pożyczek jednostek 

samorządu terytorialnego 

274 500,00 274 500,00 168 266,01 61,30 

14 758   Różne rozliczenia 112 000,00 81 000,00 0,00 0,00 

    75818 Rezerwy ogólne i celowe 112 000,00 81 000,00 0,00 0,00 

15 801   Oświata i wychowanie 13 221 271,00 13 511 107,40 12 349 860,48 91,41 

    80101 Szkoły podstawowe 10 019 455,00 9 877 578,00 9 354 494,31 94,70 

    80103 Oddziały przedszkolne 

w szkołach podstawowych 

1 547 058,00 1 747 921,25 1 490 032,17 85,25 

    80104 Przedszkola 305 600,00 485 800,00 480 547,22 98,92 

    80113 Dowożenie uczniów do 

szkół 

501 000,00 448 664,00 408 185,75 90,98 

    80146 Dokształcanie 

i doskonalenie nauczycieli 

58 286,00 58 286,00 47 955,87 82,28 

    80149 Realizacja zadań 

wymagających stosowania 

specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla 

dzieci w przedszkolach, 

0,00 18 781,00 9 773,65 52,04 
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oddziałach przedszkolnych 

w szkołach podstawowych 

i innych formach 

wychowania 

przedszkolnego 

    80150 Realizacja zadań 

wymagających stosowania 

specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla 

dzieci i młodzieży w 

szkołach podstawowych 

770 912,00 796 684,00 503 822,37 63,24 

    80153 Zapewnienie uczniom 

prawa do bezpłatnego 

dostępu do podręczników, 

materiałów edukacyjnych 

lub materiałów 

ćwiczeniowych 

0,00 54 965,98 54 709,85 99,53 

    80195 Pozostała działalność 18 960,00 22 427,17 339,29 1,51 

16 851   Ochrona zdrowia 88 950,00 117 176,24 55 492,45 47,36 

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

    85154 Przeciwdziałanie 

alkoholizmowi 

88 250,00 91 476,24 30 717,90 33,58 

    85195 Pozostała działalność 0,00 25 000,00 24 774,55 99,10 

17 852   Pomoc społeczna 1 397 440,00 1 626 372,00 1 416 594,64 87,10 

    85202 Domy pomocy społecznej 450 000,00 500 000,00 446 616,52 89,32 

    85203 Ośrodki wsparcia 27 000,00 29 100,00 17 682,12 60,76 

    85205 Zadania w zakresie 

przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie 

3 000,00 3 000,00 429,00 14,30 

    85213 Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy 

społecznej oraz za osoby 

uczestniczące w zajęciach 

w centrum integracji 

społecznej 

11 400,00 10 292,00 7 714,66 74,96 

    85214 Zasiłki okresowe, celowe 

i pomoc w naturze oraz 

składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe 

152 900,00 132 210,00 110 103,74 83,28 

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

    85216 Zasiłki stałe 123 840,00 114 198,00 90 005,75 78,82 

    85219 Ośrodki pomocy 

społecznej 

485 600,00 533 472,00 497 126,51 93,19 

    85228 Usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze  

82 700,00 65 600,00 32 852,49 50,08 

    85230 Pomoc w zakresie 

dożywiania 

60 000,00 228 000,00 204 563,85 89,72 
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    85278 Usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych 

0,00 9 500,00 9 500,00 100,00 

18 854   Edukacyjna opieka 

wychowawcza 

25 000,00 360 133,00 350 156,60 97,23 

    85415 Pomoc materialna dla 

uczniów o charakterze 

socjalnym 

20 000,00 355 133,00 350 156,60 98,60 

    85416 Pomoc materialna dla 

uczniów o charakterze 

motywacyjnym 

5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 

19 855   Rodzina 10 005 800,00 11 236 035,00 11 101 074,57 98,80 

    85501 Świadczenie 

wychowawcze 

6 444 000,00 7 465 000,00 7 418 891,23 99,38 

    85502 Świadczenia rodzinne, 

świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe 

z ubezpieczenia 

społecznego 

3 135 300,00 3 341 125,00 3 327 887,61 99,60 

    85503 Karta Dużej Rodziny 0,00 600,00 290,13 48,36 

    85504 Wspieranie rodziny 281 600,00 294 000,00 270 737,90 92,09 

    85508 Rodziny zastępcze 30 000,00 30 000,00 19 861,54 66,21 

    85510 Działalność placówek 

opiekuńczo-

wychowawczych 

82 000,00 82 000,00 40 953,89 49,94 

    85513 Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne, 

zgodnie z przepisami 

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 

32 900,00 23 310,00 22 452,27 96,32 

20 900   Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska 

1 527 920,00 7 458 814,14 4 412 671,20 59,16 

    90001 Gospodarka ściekowa 

i ochrona wód 

31 420,00 3 113 183,44 204 380,20 6,56 

    90002 Gospodarka odpadami 

komunalnymi 

1 150 000,00 1 163 559,44 1 163 200,42 99,97 

    90004 Utrzymanie zieleni 

w miastach i gminach 

5 000,00 5 000,00 2 472,02 49,44 

    90015 Oświetlenie ulic, placów 

i dróg 

228 000,00 381 274,00 288 430,50 75,65 

    90017 Zakłady gospodarki 

komunalnej 

0,00 300 000,00 288 370,01 96,12 
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    90019 Wpływy i wydatki 

związane z gromadzeniem 

środków z opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska 

2 000,00 3 989,56 0,00 0,00 

    90095 Pozostała działalność 111 500,00 2 491 807,70 2 465 818,05 98,96 

21 921   Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego 

372 050,00 511 750,00 439 718,60 85,92 

    92116 Biblioteki 350 000,00 489 700,00 439 700,00 89,79 

    92120 Ochrona zabytków 

i opieka nad zabytkami 

22 050,00 22 050,00 0,00 0,00 

    92195 Pozostała działalność 0,00 0,00 18,60 - 

22 926   Kultura fizyczna 75 000,00 75 000,00 62 649,97 83,53 

    92605 Zadania w zakresie kultury 

fizycznej 

70 000,00 70 000,00 57 650,00 82,36 

    92695 Pozostała działalność 5 000,00 5 000,00 4 999,97 100,00 

      Ogółem 30 719 465,00 42 085 452,22 36 746 022,65 87,31 

 

W ramach realizacji planu wydatków budżetowych w 2020 r. zostały zrealizowane zadania 

inwestycyjne na ogólną kwotę 3 496 908,50 zł przy założonym planie 6 746 165,67 zł, co stanowi 

51,8% jego wysokości i 9,5% zrealizowanych ogółem wydatków budżetu Gminy oraz zadania w ramach 

środków funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach. 

 

Dochody budżetu Gminy na 1 mieszkańca wyniosły - 5 508,24 PLN, a wydatki na 1 mieszkańca 

- 5 313,96 PLN. 

 

Dochody ogółem na 1 mieszkańca w 2020 r. 

wynosiły: 5 508,24 PLN 

- (w roku 2019: 4 576,07) 

Dochody własne na 1 mieszkańca w 2020 r. 

wynosiły: 962,18 PLN 

- (w roku 2019: 878,24) 

Wydatki ogółem budżetu gminy na 1 

mieszkańca w 2020 r. wynosiły: 5 313,96 PLN  

- (w roku 2019: 4 579,25) 

Wydatki bieżące budżetu gminy na 1 mieszkańca 

w 2020 r. wynosiły: 4 753,27 PLN 

- (w roku 2019: 4 277,60) 

 

Przychody i rozchody 

        Przychody budżetu Gminy w 2020 r. wyniosły 1 982 242,50 PLN, a rozchody wyniosły 

220 230,00 PLN. 

Na przychody złożyły się głównie: 

- niewykorzystane środki pieniężne (art. 217 ust.2 pkt 8 ufp): 43 963,71 PLN, 

- wolne środki z 2019 roku (art. 217 ust. 2 pkt. 6 ufp): 1 938 278,79 PLN. 

Rozchody wiązały się przede wszystkim: ze spłatą kredytów i pożyczek w kwocie 220 230,00 PLN. 
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Fundusz sołecki 

        Fundusz Sołecki jest formą budżetu partycypacyjnego. Fundusz Sołecki to środki finansowe 

wyodrębnione w budżecie Gminy, które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć 

służących poprawie warunków ich życia. To zebranie wiejskie – czyli mieszkańcy danego sołectwa 

podejmują decyzje na co mają zostać wykorzystane ww. środki finansowe. Ustawą o Funduszu 

Sołeckim wprowadzono zestandaryzowany system wsparcia inicjatyw lokalnych, który umożliwia 

realizację ważnych społecznie przedsięwzięć na terenie sołectwa. Dzięki Funduszom Sołeckim 

następuje wzrost aktywności społecznej i inicjatyw obywatelskich na terenach wiejskich. W 2020 roku 

wydatki jednostek pomocniczych, na podstawie ustawy o Funduszu Sołeckim, zaplanowano w łącznej 

kwocie 277 667,51 zł. Wydatki zostały zrealizowane na poszczególne zadania w kwocie 275 952,98 zł 

tj. 99,38% planu. Wykorzystanie środków przedstawia się następująco: 

• wydatki bieżące 196 409,87  zł, 

• wydatki majątkowe 79 543,11 zł. 

Lp. Sołectwo Plan wydatków 

ogółem na 2020 r. 

Realizacja 

wydatków 

ogółem na 

31.12. 2020 r. 

z tego: 

wydatki 

bieżące 

wydatki 

majątkowe 

1. Bachórz 40 917,70 40 870,44 2 999,97 37 870,47 

2. Dąbrówka 

Starzeńska 

26 964,76 26 764,80 
26 764,80 0 

3. Dylągowa 31 588,46 30 575,84 30 575,84 0 

4. Harta 40 917,70 40 593,13 25 995,00 14 598,13 

5. Laskówka 24 550,62 24 550,62 24 550,62 0 

6. Łubno 40 917,70 40 917,70 40 917,70 0 

7. Pawłokoma 30 074,51 30 063,41 2 988,90 27 074,51 

8. Ulanica 24 959,80 24 840,78 24 840,78 0 

9. Wyręby 16 776,26 16 776,26 16 776,26 0 

  Ogółem sołectwa: 277 667,51 275 952,98 196 409,87 79 543,11 

Tabela zrealizowanych wydatków przez poszczególne Sołectwa w 2020 r. 

2. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY DYNÓW NA LATA 2021-2034 

        Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian 

wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki 

finansowej 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. 
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W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dynów zastosowano wzory załączników (załącznik 

nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodne z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 

2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra 

Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) oraz 

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381). 

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dynów jest uchwała budżetowa na 

2021 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Dynów za lata 2018 i 2019, wartości 

planowane na koniec III kwartału 2020 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania 

jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych 

projektowanych ustaw (aktualizacja – lipiec 2020 r.). 

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

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

oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż 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 2021-2034. 

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 trzy podstawowe 

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

wskaźnik wynagrodzeń. 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 Gminy Dynów. 

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o wytyczne dotyczące 

stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków 

finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 

19 lipca 2020 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela. 
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Wskaźnik 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

PKB 4,00% 3,40% 3,00% 3,00% 3,00% 3,10% 3,10% 

Inflacja 1,80% 2,20% 2,40% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 

Wynagrodzenia 1,50% 1,90% 2,20% 2,70% 2,90% 3,00% 3,00% 

Wskaźnik 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

PKB 3,00% 2,80% 2,80% 2,70% 2,60% 2,50% 2,40% 

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

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

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą 

oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 19 lipca 2020 r., (www.mf.gov.pl), 

Warszawa 2020 r. 

Tabela danych makroekonomicznych przyjętych do wyliczeń prognozy 

Prognozę oparto o następujące założenia: 

 dla roku 2021 przyjęto wartości wynikające z budżetu na 2021 r.; 

 dla lat 2022-2034 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, 

dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. 

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

kredytowych Gminy. Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2021 r. 

uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w budżecie na 2021 rok. Od 2022 roku dochody 

i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźnika inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika 

dynamiki realnej wynagrodzeń 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: 

 

gdzie: 

 - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych; 

 - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym; 

 - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym; 

 - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną 

kategorię; 

 - wskaźnik dynamiki PKB; 

 - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na 

prognozowaną kategorię; 
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 - wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej; 

 - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki WB, będąca jego rzeczywistym wpływem na 

prognozowaną kategorię. 

 

2) Dochody 

Prognozy dochodów Gminy Dynów dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie 

sklasyfikowano 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: 

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

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

 subwencję ogólną; 

 dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące; 

 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 nieruchomości. 

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na: 

 dochody ze sprzedaży majątku; 

 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje; 

 

Dochody bieżące 

        Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Dynów oraz 

przewidywania 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: 

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% 

pozostałe, w tym: 0,00% 100,00% 

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

                                          Źródło: Opracowanie własne. 

Tabela wag dla danych makroekonomicznych przyjętych do wyliczeń prognozy dochodów bieżących 
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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 Ministra 

Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu 

o uchwalone na 2021 r. stawki podatku od nieruchomości na podstawie uchwały w sprawie określenia 

wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok oraz zasób nieruchomości Gminy 

Dynów, który stanowi przedmiot opodatkowania. 

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

będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu 

przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz podatków od 

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 2021-2034 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB. 

 

Subwencje i dotacje na zadania bieżące 

        Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki 

na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2021 rok przyjęto w oparciu o informacje 

przekazane przez Ministra Finansów i dysponentów dotacji. W kolejnych latach prognozy założono 

wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa 

w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB. 

 

Dochody majątkowe 

        Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. 

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 2021 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 150 000,00 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 zaplanowano 

wpływy ze sprzedaży majątku w wysokości 130 000,00 zł w 2022 roku, biorąc pod uwagę realny 

majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży. 
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3) Wydatki 

        Prognozy wydatków Gminy Dynów dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących 

i wydatków majątkowych. 

 

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 2021 

przyjęto wielkość budżetu na ten rok. W latach 2022-2034 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 wydatki związane 

z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach kredytowych, 

pożyczkowych i emisji obligacji. 

 

Wyszczególnienie INF PKB WYNAGRODZENIE 

wynagrodzenia i 

pochodne 
0,00% 0,00% 100,00% 

inne 100,00% 0,00% 0,00% 
                                 Źródło: Opracowanie własne. 

Tabela wag dla danych makroekonomicznych przyjętych do wyliczeń prognozy wydatków bieżących 

Wydatki majątkowe 

        Wydatki majątkowe w 2021 roku obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które 

wynikają z realizacji zadań inwestycyjnych zgłoszonych w ramach Funduszu Sołeckiego 

w poszczególnych sołectwach oraz inwestycje, które zostały "rozpoczęte" w poprzednim roku 

budżetowym. 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 utrzymana 

została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został 

sprowadzony do 0 w całym badanym okresie. 
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 2021 2022 2023 2024 2025 

Dochody 32 422 909,00 33 102 601,00 33 994 751,00 35 014 594,00 36 065 031,00 

Wydatki 32 202 679,00 32 792 371,00 33 629 521,00 34 654 364,00 35 659 768,50 

Wynik budżetu 220 230,00 310 230,00 365 230,00 360 230,00 405 262,50 

 2026 2027 2028 2029 2030 

Dochody 37 146 982,00 38 224 244,00 39 294 523,00 40 355 475,00 41 445 072,00 

Wydatki 36 718 982,00 37 813 644,00 38 894 523,00 39 955 475,00 41 045 072,00 

Wynik budżetu 428 000,00 410 600,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 

 2031 2032 2033 2034 

Dochody 42 522 645,00 43 585 710,00 44 631 766,00 45 658 297,00 

Wydatki 42 122 645,00 43 185 710,00 44 231 766,00 45 258 297,00 

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

Źródło: Opracowanie własne. 

Tabela przedstawiająca wyniki budżetu Gminy Dynów na lata 2021 - 2034 

5) Przychody 

        W okresie objętym prognozą nie planuje się zaciągnięcia nowych zobowiązań kredytowych 

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

pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych. 

6) Rozchody 

        Na dzień 31.12.2020 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej 

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

wyniosła 5 051 182,50 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2034. 

 

Wykres przedstawiający zadłużenie Gminy Dynów w latach 2014 – 2020. 
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Wyszczególnienie 2021 2022 2023 2024 

Kredyt historyczny 220 230,00 220 230,00 320 230,00 320 230,00 

Kredyt planowany 0,00 0,00 0,00 0,00 

Roczna rata kapitałowa 220 230,00 220 230,00 320 230,00 320 230,00 

Wyszczególnienie 2025 2026 2027 2028 

Kredyt historyczny 370 262,50 400 000,00 400 000,00 400 000,00 

Kredyt planowany 0,00 0,00 0,00 0,00 

Roczna rata kapitałowa 370 262,50 400 000,00 400 000,00 400 000,00 

Wyszczególnienie 2029 2030 2031 2032 

Kredyt historyczny 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 

Kredyt planowany 0,00 0,00 0,00 0,00 

Roczna rata kapitałowa 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 

Wyszczególnienie 2033 2034  

Kredyt historyczny 400 000,00 400 000,00 

Kredyt planowany 0,00 0,00 

Roczna rata kapitałowa 400 000,00 400 000,00 

Źródło: Opracowanie własne. 

Tabela przedstawiająca plan spłaty zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Dynów 

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 

zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do 

planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie 

może 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, które 

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

wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. 

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

opłaty). 

Natomiast na podstawie art. 15zob ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu 

JST: 

 1. na lata 2020-2025 wydatki bieżące budżetu jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki 

bieżące na obsługę długu; 

 2. na rok 2021 i lata kolejne wydatki bieżące budżetu jednostki podlegają pomniejszeniu 

o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem 

COVID- 19. 
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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. 

 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po 

wyłączeniach) 
2,11% 1,91% 2,27% 2,18% 2,30% 

Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu 

po III kwartale 2020) 
4,56% 2,86% 2,27% 4,50% 4,84% 

Maksymalna obsługa zadłużenia (wg 

przewidywanego wykonania 2020) 
4,56% 2,86% 2,27% 4,50% 4,84% 

Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu 

o przewidywane wykonanie) 
Tak Tak Tak Tak Tak 

 2026 2027 2028 2029 2030 

Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po 

wyłączeniach) 
2,33% 2,25% 2,14% 2,00% 1,86% 

Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu 

po III kwartale 2020) 
3,60% 3,70% 4,93% 5,32% 5,59% 

Maksymalna obsługa zadłużenia (wg 

przewidywanego wykonania 2020) 
3,60% 3,70% 4,93% 5,32% 5,59% 

Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu 

o przewidywane wykonanie) 
Tak Tak Tak Tak Tak 

 2031 2032 2033 2034 

Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po 

wyłączeniach) 
1,73% 1,61% 1,50% 1,39% 

Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu 

po III kwartale 2020) 
5,78% 5,89% 5,89% 5,77% 

Maksymalna obsługa zadłużenia (wg 

przewidywanego wykonania 2020) 
5,78% 5,89% 5,89% 5,77% 

Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu 

o przewidywane wykonanie) 
Tak Tak Tak Tak 

Źródło: Opracowanie własne. 

Tabela przedstawia kształtowanie się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych 

Sytuacja finansowa Gminy Dynów jest stabilna, chociaż w 2023 roku Gmina jest na granicy ustawowej 

możliwości obsługi zadłużenia. Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie 

prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca (art. 242) jak i relacja z art. 243 ustawy 

o finansach publicznych. Jednocześnie każda odchyłka w latach 2021-2022 w realizacji zaplanowanych 

dochodów i wydatków może zdecydowanie negatywnie wpłynąć na możliwość obsługi długu 

w 2023 roku. 
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III. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 

        Mienie Gminy Dynów stanowią nieruchomości własne zabudowane i niezabudowane oraz inne 

składniki majątkowe nabyte aktami notarialnymi oraz z mocy prawa w trybie komunalizacji 

i uwłaszczenia, na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych jako niezbędne do realizacji jej zadań, a także w wyniku podziału 

nieruchomości prywatnych lub dziedziczenia ustawowego. Gmina Dynów administruje zasobem 

nieruchomości w zakresie czynności faktycznych i prawnych mających na celu optymalne 

wykorzystanie nieruchomości w pierwszej kolejności realizując cele publiczne.  

Gmina Dynów posiada w swoim zasobie nieruchomości rolne o powierzchni 42,09 ha, nieruchomości 

leśne o powierzchni 144,72 ha (w 2020 roku zwiększona została powierzchnia nieruchomości leśnych 

poprzez nabycie działki o powierzchni 0,06 ha w miejscowości Dylągowa) oraz nieruchomości 

zabudowane o powierzchni 16,33 ha. Gospodarowanie nieruchomościami gminnymi odbywa się 

w głównej mierze w zakresie bieżącej ewidencji, najmu, dzierżawy, użyczenia oraz sprzedaży.  

W 2020 r. Gmina Dynów pod nadzorem Nadleśniczego Nadleśnictwa Dynów pozyskała drewno iglaste 

w gatunku jodła 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 317,63 m3 drewna wielkowymiarowego. Sprzedaż 

surowca odbyła się w trzech przetargach nieograniczonych za łączna kwotę 102 849,49 zł brutto. Koszty 

pozyskania drewna wyniosły 27 033,64 zł.    

W 2020 r. w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów 

leśnych i ich wartość dla środowiska’’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014 - 2020 Gmina Dynów złożyła wniosek o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające 

odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. W wyniku pozytywnie rozpatrzonego 

wniosku przyznana została pomoc finansowa w wysokości 11 462,50 zł na realizację zadania. Dzięki 

powyższej kwocie sfinansowane zostały prace polegające na czyszczeniu późnym drzewostanu na 

powierzchni 12,50 ha na działce leśnej nr 2 w Jaworniku Ruskim stanowiącej własność Gminy Dynów.  

Ponadto w 2020 roku wydanych zostało 36 decyzji zatwierdzających podziały geodezyjne 

nieruchomości (w tym rolnych, leśnych oraz zabudowanych) będących własnością osób fizycznych. 

W zakresie ewidencji porządkowej nieruchomości w 2020 roku nadanych zostało 20 punktów 

adresowych na nowopowstałe budynki mieszkalne.  
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Własność Gminy Dynów 

Miejscowość 
Nieruchomości 

zabudowane 
Nieruchomości 

rolne 
Nieruchomości 

leśne 

Rowy 

– cieki 

wodne 

Zadrzewienia, 

nieużytki, 

pozostałe 
Bachórz 4,06 14,89 0,55 4,91 2,25 

Dąbrówka 

St. 
1,85 1,85 29,75 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 42,09 144,72 9,14 23,71 

Tabela powierzchni nieruchomości będących własnością Gminy Dynów według formy 

zagospodarowania [ha] 

L.p. Nazwa obiektu Miejscowość Użytkownik 

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

chodnia lekarska 

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 

Starzeńska 

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 
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19. Budynek mieszkalny Harta d. Dom Nauczyciela 

19. Budynek mieszkalny Laskówka d. Dom Nauczyciela 

20. Budynek przedszkola Bachórz Oddział przedszkolny SP w Bachorzu 

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 

Starzeńska 

SP w Dąbrówce Starzeńskiej 

28. Budynek szkolny Dąbrówka 

Starzeńska 

we władaniu SP w Dąbrówce Starzeńskiej 

29. Budynek szkolny Dylągowa SP w Dylągowej 

30. Budynek szkolny Bachórz SP w Bachorzu 

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

32. Budynek szkolny Dylągowa SP w Dylągowej 

33. Budynek szkolny Łubno SP w Łubnie 

34. Budynek szkolny Pawłokoma SP w Pawłokomie 

35. Stanica wodna „Pod Dębi-

ną” 

Bachórz kompleks obiektów UG Dynów 

36. Świetlica wiejska 

„Kazimierówka” 

Łubno 
 

37. Baza sprzętu i transportu Harta UG Dynów 

Tabela obiektów budowlanych będących własnością Gminy Dynów 

Powyższe zestawienie nie obejmuje działek będących własnością Gminy Dynów wykorzystanych jako 

lokalna sieć drogowa. 

Miejscowość 
Liczba wydanych 

decyzji 

Bachórz 5 

Dąbrówka St. 2 

Dylągowa 1 

Harta 9 

Laskówka 3 

Łubno 10 

Pawłokoma 3 

Ulanica 1 

Wyręby 2 

Tabela wydanych decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości w poszczególnych 

miejscowościach 
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IV. Drogi i Inwestycje 

1. Drogi  

Na terenie Gminy Dynów występują cztery kategorie dróg: 

 wojewódzkie, 

 powiatowe, 

 gminne, 

 prywatne. 

      Drogi gminne które są własnością Gminy lub będące we władaniu Gminy stanowią łącznie 

powierzchnie 316 ha. Drogi publiczne które maja nadane numery dróg stanowią długość 80,6 km 

i zajmują powierzchnię 66 ha. Łącznie powierzchnia dróg 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 

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 
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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 działu 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 

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 
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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 

 

W 2020 roku przeprowadzone zostały następujące prace: 

 

1. Remont drogi gminnej nr 108340 R  Dąbrówka Starzeńska „przez wieś” w km 0+650-1+310 

w miejscowości Dąbrówka Starzeńska (łączny odcinek 660 m) – remont nawierzchni asfaltowej. 

Całkowita wartość zadania 186 141,68 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Państwa kwotą 

148 913,00 zł, z budżetu Gminy Dynów kwotą  37 228,68 zł. 

 

2. Remont drogi gminnej nr 108339 R Dylągowa koło „Starej Szkoły” w km 2+200-2+545 oraz 2+555-

2+600 w miejscowości Dylągowa (łączny odcinek 390 m) – remont nawierzchni asfaltowej. 

Całkowita wartość zadania 91 799,08 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Państwa kwotą  71 603,00 

zł, z budżetu Gminy Dynów kwotą 17 901,09 zł. 

Dodatkowo z budżetu Gminy Dynów przeprowadzono remont odcinka 2+545-2+555 (10m) drogi za 

łączną kwotę 2 294,99 zł. 
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3. Przebudowa drogi na działce nr ewidencyjny 3886 w km 0+136-0+380 w miejscowości Harta 

- wykonanie nawierzchni asfaltowej 

Całkowita wartość zadania 59 609,27 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Państwa kwotą 47 752,00 zł,  

z budżetu Gminy Dynów kwotą 11 938,27 zł. 

      
 

4. W ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przeprowadzono modernizacje trzech dróg 

dojazdowych do gruntów rolnych. W miejscowości Łubno droga na działce nr ewidencyjny 242 - 

wartość robót 57 964,43 zł (łączny odcinek 210 m, w tym wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku 

110 m i nawierzchni z kamienia naturalnego oraz pospółki żwirowej na odcinku 100 m). 

W miejscowości Harta droga na działce nr ewidencyjny 3886 - wartość robót 50 239,93 zł (łączny 

odcinek 136 m, w tym wykonanie nawierzchni asfaltowej  na odcinku 136 m). W miejscowości Harta 

droga na działce nr ewidencyjny 2478 - wartość robót 51 009,28 zł (łączny odcinek 450 m, w tym 

wykonanie nawierzchni z kamienia naturalnego i pospółki żwirowej). 
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5. W miejscowości Pawłokoma za kwotę łączna 82 961,48 zł wykonana została przebudowa dróg działki  

na działkach nr ewidencyjny 221/1 i nr ewidencyjny 224. Na drogach wykonana została nawierzchnia 

asfaltowa w łącznej ilości 465,8 m² na drodze dz. nr 221/1 i ilości łącznej 482,8 m² na drodze dz. nr 224. 

Finansowanie przebudowy dróg w ramach Funduszu Sołeckiego wynosiło 27 074,51 zł. 

        
 

6. W miejscowości Laskówka za kwotę łączną 32 674,95 zł wykonana została przebudowa drogi na 

działce nr ewidencyjny 231/2 w ilości łącznej 350 m². Finansowanie w ramach Funduszu Sołeckiego 

wynosiło 24 550, 62 zł. 
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7. W miejscowości Bachórz za kwotę łączną 32 308,41 zł w ramach Funduszu Sołeckiego wykonany 

został remont ciągu dróg na działkch nr ewidencyjny 340 oraz 329, w ilości łącznej 300 m², a także 

wykonano przebudowę drogi na działce nr ewidencyjny 329 w ilości łącznej 180 m².   

8. W miejscowości Bachórz za kwotę łączną 5 562,06 zł wykonana została przebudowa (wykonano 

nawierzchnię asfaltową) drogi na działce nr ewidencyjna 42/81 w ilości łącznej 70 m². Finansowanie 

w ramach Funduszu Sołeckiego. 

            
 

9. W miejscowości Dąbrówka Starzeńska w celu montażu w rowie i umocnienia brzegów drogi 

108340 R „Przez wieś” zakupione zostały korytka betonowe i płyty yumbo. Finansowanie w ramach 

Funduszu Fołeckiego za łączną kwotę 26 764,80 zł. 

 

10. W miejscowości Dylągowa w ramach finansowania ze środków Funduszu Sołeckiego zakupione 

zostały za łączną kwotę 575,84 zł korytka na drogę na działce nr ewidencyjny 511, oraz wykonano 

przebudowę przepustu poprzecznego w drodze gminnej nr 108339 R Koło Starej Szkoły - koszt 

15 000,00 zł.   
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11. W miejscowości Dąbrówka Starzeńska przeprowadzony został remont drogi na działce 

nr ewidencyjny 511 za łączną kwotę 7380,00 zł. 

 

12. W ramach Funduszu Sołeckiego w miejscowości Wyręby za kwotę 10 098,24 zł zakupione zostało 

kruszywo przeznaczone na podbudowę nawierzchni drogi gminnej 108303 R Wyręby „do Lasu”. 

Finansowanie w ramach Funduszu Sołeckiego wyniosło 10 000,00 zł.  

 

13. W ramach Funduszu Sołeckiego na drogi gminne w miejscowości Ulanica za łączną kwotę 4 840,78 zł 

zakupione zostały rury przepustowe oraz mieszanki kruszyw. 

 

14. W ramach pomocy finansowej w wysokości 100 000,00 zł z Gminy Kleszczów wykonano: 

- w miejscowości Dylągowa na drodze gminnej nr 108339 R Dylągowa „koło Starej Szkoły”  remonty 

cząstkowe nawierzchni asfaltowej (łącznie 370,8 m²), oraz drodze nr 108337 R remonty cząstkowe 

nawierzchni asfaltowej  (łącznie 811,8 m ²). Łączna wartość robót 67 266,44 zł.  

- w miejscowości Dąbrówka Starzeńska na drodze 108340 R „Przez Wieś” remonty cząstkowe 

nawierzchni asfaltowej (łącznie 459 m ²). Łączna wartość robót 17 953,33 zł 

- w miejscowości Dylągowa wykonano umocnienia przepustów w drogach gminnych nr 108337 R 

Dylągowa „Przez Wieś” oraz 108339 R Dylągowa „koło Starej Szkoły” za kwotę łączną 7 000,00 zł. 

- w miejscowości Dąbrówka Starzeńska zostało zakupione kruszywo w celu uzupełnienia ubytków 

i zniszczeń powstałych w czasie powodzi w drodze gminnej 108340R „Przez Wieś”, kwota łączna 

zakupionego kruszywa to 13 742,92 zł. 

Różnica w kwocie 6 957,69 zł wynikająca z łącznych kosztów tj. 106 957,69 zł została pokryta 

z budżetu Gminy Dynów. 
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15. Wykonano prace z zakresu utrzymania zieleni i usuwania zakrzaczeń na drogach gminnych na 

łączną kwotę 65 940, 00 zł. 

 

16. Kolejno w 3 partiach zakupione zostało kruszywo do utwardzania nawierzchni dróg gminnych. 

W ramach tego zadania zakupiona została mieszanka kruszyw w łącznej ilości 1400 ton za kwotę 

91 772,29 zł oraz 300 m² za kwotę 18 450,00 zł. Kruszywo wykorzystane zostało zgodnie z ustaleniami 

z miejscowymi samorządami poszczególnych wsi. Dodatkowo w trakcie 2020 roku w ramach bieżącego 

utrzymania dróg i interwencyjnych napraw regularnie nabywane było kruszywo oraz niezbędne 

materiały w postaci rur przepustowych, masy asfaltowej na zimno, elementy betonowe, materiały 

bezpieczeństwa ruchu w tym znaki drogowe oraz elementy zabezpieczające i wygrodzeniowe. 

 

17. Dofinansowano w kwocie 15 567,52 zł remont chodnika w miejscowości Bachórz, w ciągu  Drogi 

Wojewódzkiej Przemyśl – Domaradz. 

 

 

Miejscowość Nr 

drogi/działki 

Koszt [zł] Rodzaj robót Uwagi 

Wkład 

własny 

Dofinanso-

wanie 

Bachórz  nr ewid. 340 

i 329 
32 308,41  

Przebudowa dróg Fundusz 

sołecki  

Bachórz nr ewid. 

42/81 5 562,06  

Wykonanie 

nawierzchni 

asfaltowej 

Fundusz 

sołecki 

Bachórz  DW884 15 567,52  Remont chodnika   

Dąbrówka 

Starzeńska  

10840 R 

„przez wieś”  
37 228,68 148 913,00 

Remont nawierzchni 

asfaltowej  

 

Dąbrówka 

Starzeńska 

108340R 

„przez wieś”  26 764,80  

Zakup koryt 

betonowych i płyt 

yumbo 

Fundusz 

sołecki 

Dąbrówka 

Starzeńska 

nr ewid. 511 
7380,00  

Remont drogi   

Dąbrówka 

Starzeńska 

108340 R 

„przez wieś” 

6 957,69 100 000,00 

Remont nawierzchni 

asfaltowej 

Pomoc 

finansowa 

z Gminy 

Kleszczów  
Dylągowa  108339 R 

„koło starej 

szkoły” 

Remont nawierzchni 

asfaltowej, 

umocnienie 

przepustów  

Dylągowa  108337 R 

„przez wieś” 

Remont nawierzchni 

asfaltowej, 

umocnienie 

przepustów  

Dylągowa  nr ewid. 511 
575,84  

Zakup koryt 

betonowych 

Fundusz 

sołecki 
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Dylągowa 108340 R 

„przez wieś”  
15 000,00  

Wykonanie przepustu  Fundusz 

sołecki 

Harta nr ewid. 3886 

11 938,27 47 752,00 

Wykonanie 

nawierzchni 

asfaltowej 

 

Harta  nr ewid. 3886 

 50 239,93 

Wykonanie 

nawierzchni 

asfaltowej 

Funduszu 

Ochrony 

Gruntów 

Rolnych 

Harta nr ewid. 2478 

 51 009,28 

Wykonanie 

nawierzchni 

z kamienia  

Funduszu 

Ochrony 

Gruntów 

Rolnych 

Laskówka  nr ewid. 

231/2 
32 674,95  

Przebudowa drogi  Fundusz 

sołecki 

Łubno  nr ewid. 242 

 57 964,43 

Wykonanie 

nawierzchni 

asfaltowej (110m) 

i nawierzchni 

z kamienia (100m) 

Funduszu 

Ochrony 

Gruntów 

Rolnych 

Pawłokoma  nr ewid. 

221/1 i 224 82 961,48  

Wykonanie 

nawierzchni 

asfaltowej 

Fundusz 

sołecki  

Ulanica - 
4 840,78  

Zakup rur na 

przepusty 

Fundusz 

sołecki 

Wyręby 108303 R „do 

lasu” 
10 098,24  

Zakup kruszywa na 

podbudowę  

Fundusz 

sołecki 

Tabela przedstawiająca roboty drogowe w poszczególnych sołectwach 

 

6. Roboty,  prace remontowe i inne   

W okresie roku 2020 do realizacji zadań Gmina zatrudniała: 

 2 pracowników zatrudnionych na stanowisku pracownik gospodarczy 

 10 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych  

(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) 

 2 pracowników w ramach  prac społecznie użytecznych skierowanych do pracy na podstawie 

wyroku sądu (w wymiarze średnio 25 godzin w stosunku miesięcznym). 
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Wykaz  zadań wykonanych w roku 2020 

Lp. Określenie miejsca 

wykonania zadania 

Zakres prac 

1 Harta - remont lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku DL 

2 Harta - wykonanie parkingu/ miejsc postojowych przy    

   budynku DL z zagospodarowaniem terenu. 

3. Pawłokoma  - remont zaplecza sanitarnego w budynku OSP 

- remont sanitariatów zewnętrznych przy budynku DL 

4 Dynów – budynek 

administracyjny 

 - zagospodarowanie terenu „ tzw. ogródka” przy budynku    

 administracyjnym z wykonaniem odprowadzenia wód opadowych. 

5 Ulanica - wykonanie termomodernizacji budynku DL-OSP 

9 Utrzymanie dróg 

gminnych 

- malowanie barier na mostach (Harta, Ulanica) 

- montaż barier energochłonnych i znaków drogowych 

- wycinanie drzew, zakrzaczeń i porostów  przy drogach gminnych  

- czyszczenie przepustów z namułu, 

- ręczne rozścielenie warstwy klińca  

(realizowane przy rozwożeniu materiałów na drogi)   

11 Utrzymanie terenów 

zielonych 

- tereny Stanicy Bachórz 

- teren Siłowni Zewnętrznej Bachórz 

- teren przy parkingu Urząd Gminy 

- tereny Parków w  Bachórzu i Dąbrówce St. 

(zadanie wykonywane sezonowo wg potrzeb z użyciem kosiarek,  

wykaszarek ręcznych i ciągniczków ogrodowych) 

12 Teren gminy - bieżące utrzymanie porządku w wiatach i zatokach 

przystankowych. 

- likwidacja dzikich wysypisk śmieci  

(zadanie wykonywane sezonowo wg potrzeb) 

 

7. Pozostałe działania i inwestycje 

 

 Projekt pn. „Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów niepublicznych 

zlokalizowanych  na terenie Gmin: Stary Dzików, Sieniawa i Dynów”, w  ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Wartość projektu 

ogółem wyniosła 10 269 519,08 zł. Gmina Dynów otrzymała dofinansowanie w kwocie 

2 074 481,78 zł. W ramach niniejszego projektu na terenie naszej Gminy zamontowano 84 instalacje 

fotowoltaiczne,  110 kolektorów słonecznych, 18 pomp ciepła oraz 1 kocioł na biomasę. 

Zrealizowany projekt przyczyni się do poprawy ochrony środowiska naturalnego poprzez 

zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł. Ponadto wpływa na zmniejszenie ilości 

gazów cieplarnianych oraz innych substancji szkodliwych emitowanych do atmosfery, a także ilości 

odpadów wytwarzanych dotychczas przy spalaniu tradycyjnych surowców energetycznych. 

 

 Projekt  "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Harta - Dynów (Krzywdy)" w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przedmiotem projektu była budowa odcinka 

kanalizacji sanitarnej na działkach w obrębie miejscowości Harta. Celem projektu było 
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uregulowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej poprzez budowę odcinka kanalizacji sanitarnej 

w Gminie Dynów.  

11 gospodarstw domowych, zostało przyłączone do kanalizacji sanitarnej, zapewniając lepszy 

standard życia oraz poprawę warunków sanitarnych w miejscu zamieszkania.  

Całkowita wartość projektu po przetargu wyniosła 161 923,20 zł. Dofinansowanie wyniosło 

103 031,73 zł, pozostała kwota została sfinansowana z budżetu Gminy. Prace wykonała firma 

wyłoniona w przetargu nieograniczonym - Hydro-Met sp. z o.o. z Błażowej. Sprawowanie nadzoru 

inwestorskiego nad projektem wyniosło 2 500,00 zł. 

 

 Projekt pn. „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Gminy Dynów poprzez budowę 

przydomowych oczyszczalni ścieków” obejmuje zakup i montaż 124 przydomowych oczyszczalni 

ścieków oraz przeprowadzenie działań w zakresie edukacji ekologicznej. Celem projektu jest 

wzmocnienie mechanizmów ochrony różnorodności biologicznej w rejonie. Projekt jest 

realizowany na terenie 4 miejscowości Gminy Dynów tj. Bachórz, Dąbrówka Starzeńska, Dylągowa 

i Pawłokoma, znajdujących się na obszarze NATURA 2000 poza aglomeracją. 

Procesy oczyszczania ścieków są bardzo ważnym aspektem ochrony środowiska. Wprowadzanie 

ścieków nieoczyszczonych do ziemi powoduje zanieczyszczenie gleby oraz przenikanie tych 

zanieczyszczeń przez glebę do wód podziemnych z których zasobów zasilane są nasze ujęcia wody. 

Podpisano 124 umowy z mieszkańcami Gminy na realizację przydomowych oczyszczalni. 

 

 Projekt „Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie wiejskiej Dynów”. 

Zostało utworzone 20 dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego w 3 istniejących  

Oddziałach Przedszkolnych w Dylągowej, Pawłokomie i Bachórzu. 

Projekt zakładał realizację zajęć w ramach podstawy programowej, zakup wyposażenia i pomocy 

dydaktycznych oraz dostosowanie bazy lokalowej wraz z organizacją przestrzeni placów zabaw. 

Celem projektu było zapewnienie dzieciom opieki i edukacji zgodnie z treściami kształcenia 

zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, co zwiększy ich szanse 

edukacyjne na dalszym etapie nauki. W ramach projektu, Oddziały Przedszkolne zostały 

doposażone w pomoce dydaktyczne, specjalistyczny sprzęt i narzędzia do prowadzenia zajęć 

rozwojowych i edukacyjnych. Ze środków tych zostały również dostosowane pomieszczenia do 

obowiązujących standardów min. wymieniono drzwi, zamontowano rolety czy wykonano 

zadaszenia. Każdy oddział otrzymał również elementy wyposażenia placu zabaw. 

Oddziały przedszkolne wzbogaciły się m. in. o elementy szatniowe (meble), stoły z krzesełkami, 

łóżeczka, kanapę wypoczynkową, tablice magnetyczne, wyposażenie kuchni (zmywarko-

wyparzarki, lodówki, kuchenkę), sprzęt RTV, monitory interaktywne z oprogramowaniem, dywany, 

zabawki edukacyjne oraz elementy wyposażenia placu zabaw. 

Wartość projektu wynosi 218 862,50 zł, wkład własny Gminy to 21 886,25 zł. 
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Projekt z „Działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej” współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

Wykonano adaptację pomieszczeń Oddziałów Przedszkolnych w miejscowości Bachórz, Dylągowa 

i Pawłokoma do obowiązujących standardów- koszt realizacji to 12 951,90 zł. 

 

 Projekt "Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła  +”. Dwa programy Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna 

szkoła" i „Zdalna szkoła +" umożliwiły samorządom zakup komputerów do szkół bez wkładu 

własnego. Z programu „Zdalna Szkoła" Gmina Dynów otrzymała 60 000,00 zł dofinansowania, zaś 

z programu „Zdalna Szkoła +” Gmina Dynów otrzymała 74 480,00 zł.  Dzięki  wsparciu do szkół 

trafiło 52 laptopy z oprogramowaniem. Projekty były odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa 

związaną z pandemią. Laptopy zostały przekazane szkołom i przez nie użyczone potrzebującym 

uczniom na czas kształcenia na odległość. Po powrocie szkół do nauki stacjonarnej, wrócą do 

placówek oświatowych, gdzie będą wykorzystywane jako pomoc dydaktyczna. Oba programy 

finansowane były ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowana na lata 2014-2020. 

 

 W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa osiem szkół z terenu Gminy Dynów 

otrzymało dofinansowanie na zakup książek, w tym nowości wydawniczych i lektur do bibliotek 

szkolnych.  W ramach projektu zostały zakupione książki za kwotę 28 600 zł w tym 5 720 zł wkładu 

własnego zapewnił organ prowadzący, czyli Gmina Dynów.  

Biblioteki szkolne wzbogaciły się o kilkadziesiąt pozycji książkowych w tym lektur szkolnych, 

bajek, opowieści i albumów. Szkoła Podstawowa w Łubnie otrzymała dofinansowanie w roku 

poprzednim. 

 

 LKS Pogórze Bachórz ze wsparciem z programu ministerialnego „KLUB” 

Klub Sportowy Pogórze Bachórz otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 10.000 zł. Wsparciem 

w ramach programu zostały objęte dzieci w wieku 10-16 lat. Ze środków zostały zakupione piłki, 

stroje piłkarskie, mury piłkarskie oraz sfinansowano wynagrodzenia trenerów. Klub ze środków 

własnych dofinansował 1 190 zł. Program „KLUB” to jeden z największych dotychczas 

realizowanych projektów Ministerstwa Sportu i Turystyki, innowacyjny model bezpośredniego 

wsparcia sportowych środowisk lokalnych, w których klub sportowy stanowi centrum aktywności 

fizycznej oraz miejsce identyfikacji i kształcenia talentów sportowych.   
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 „Wyprawka szkolna” to środki z budżetu państwa wykorzystane na zakup podręczników dla 

uczniów w ramach realizacji ww. programu rządowego i 2020 roku wynoszą 3 028,75 zł. 

Z dofinansowania skorzystało 11 niepełnosprawnych uczniów szkół ponadpodstawowych. 

 

 Realizacja projektu pn. ”Polski ZŁOTY ma sto lat!” przez Szkołę Podstawową Nr 2 im. ks. 

B. Markiewicza w Harcie, na podstawie umowy Nr NBP-DEW-WPE-AB-0662-0296-2019  

z dn. 03 grudnia 2019 r. podpisanej z Narodowym Bankiem Polskim z siedzibą w Warszawie. 

Dofinansowanie wynosiło 4 030,00 zł, projekt zrealizowano w 2020 roku.  

 

 Realizowano zadanie pn. ”Budowa instalacji CO, kotłowni gazowej oraz instalacji gazowej 

i elektrycznej w budynku UG w Dynowie” - koszt inwestycji to 127 338,79 zł. 

 

 Dokonano wymiany 43 lamp oświetlenia ulicznego na obwodzie Harta 12 i Harta 4 w miejscowości 

Harta za kwotę 34 185,00 zł. 

 

 Zakupiono i zamontowano okna i drzwi zewnętrzne w Domu Przedpogrzebowym w Dylągowej 

- koszt tego zadania to 35 464,96 zł. 

 

 Wykonano projekt budowlany oświetlenia ulicznego w miejscowości Ulanica (przy drodze 

powiatowej nr 1427 R - dwa odcinki) - koszt inwestycji to 18 997,35 zł. 

 

 Wykonano oświetlenie uliczne drogi powiatowej 1427 R w miejscowości Ulanica - koszt inwestycji  

to 29 376,02 zł.  

 

 Wykonano monitoring wizyjny w budynku UG Dynów i garaży w Harcie - koszt inwestycji to 

12 000,00 zł. 

 

 Dokonano wymiana lamp oświetlenia ulicznego w obwodzie Bachórz 1, Harta 1 i Harta 4 

w miejscowościach Bachórz i Harta - koszt wymiany to 22 000,00 zł. 

 

 Modernizacja Stacji Uzdatniani Wody w Bachórzu i na Wyrębach - koszt inwestycji to 92 463,16 zł. 

 

 Wykonano monitoring wizyjny Oczyszczalnia ścieków w Bachórzu i Stacja Uzdatniania Wody 

Wyręby – koszt realizacji to 7 950,01 zł. 
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 W 2020 r. wykonano odwodnienie budynku Urzędu Gminy oraz dokonano przebudowy  

i zagospodarowania  ogródka przed budynkiem Urzędu Gminy, prace wykonano we własnym 

zakresie – koszt zakupu materiałów na zrealizowanie tego zadania to 5 848,91zł. 

 

 W ramach ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 

o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1123 z późn. zm.) została podpisana 

umowa z Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie w sprawie udzielenia dofinansowania do 

przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. W związku z tą umową 

podpisano umowę z operatorem tj. PKS Przemyśl sp. z o. o. na 4 linie: 

 Wyręby-Ulanica-Bachórz-Laskówka 

 Łubno Góra-Nozdrzec Rzeki 

 Pawłokoma-Dylągowa 

 Dabrówka-Starzeńska-Bachórz 

Została również zawarta umowa dotacji celowej z Gminą Tyczyn na linie Rzeszów-Dynów przez 

Ulanicę i Rzeszów-Dynów przez Hartę. 
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V. BUDOWNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA 

1. Budownictwo 

        Na terenie Gminy Dynów obowiązuje „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

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 

powierzchnię około 1415,32 ha. 

Są to następujące plany: 

w miejscowości HARTA od Ha 1 do Ha 28 - o powierzchni około 239,79 ha, 

w miejscowości LASKÓWKA od La 1 do La 17 - o powierzchni około 151,17 ha , 

w miejscowości ULANICA od Ul 1 do Ul 16 - o powierzchni około 117,61 ha, 

w miejscowości BACHÓRZ od Ba l do Ba 5 - o powierzchni około 134,40 ha, 

w miejscowości WYRĘBY od Wy 1 do Wy 7 - o powierzchni około 38,43 ha, 

w miejscowości ŁUBNO od Łu do Łu 40 - o powierzchni około 338,38 ha, 

w miejscowości PAWŁOKOMA od Pa 1 do Pa 8 - o powierzchni około 118,04 ha, 

w miejscowości DĄBRÓWKA STARZEŃSKA od Da 1 do Da 9 - o powierzchni około 120,05 ha 

w miejscowości DYLĄGOWA od Dy 1 do Dy 19 - o powierzchni około 157,45 ha. 

 

Mając na uwadze dostępność informacji o procesach inwestycyjnych jakie miały miejsce przyjęto, że 

faktyczne zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy przedstawione zostaną za pomocą 

informacji dotyczących wydanych decyzji administracyjnych tj.: 

 

Rok 

Liczba 

decyzji o warunkach 

zabudowy 

Liczba 

decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji 

celu publicznego 

Ogółem 

liczba wydanych 

decyzji 

2020 25 19 44 

 

W Gminie Dynów w 2020 roku wydano 25 decyzji o warunkach zabudowy, z czego 19 dotyczyło 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a 5 innych decyzji (rozbudowa, przebudowa, nadbudowa, 

zmiana sposobu użytkowania budynku). 
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Wykres przedstawiający liczbę wydanych decyzji o warunkach zabudowy z podziałem na miejscowości. 

 

W ramach wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Gmina Dynów 

wystąpiła z czterema wnioskami o ulicp dla zadań pn.: 

1) „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bachórz wraz z przyłączem wodociągowym oraz 

kolektorem odprowadzającym oczyszczone ścieki przez wylot do rzeki San na terenie inwestycji 

stanowiącym działki nr ewid. 1714/1, 1721/14, 1720, 1721/3, 1719, 1718/1 obręb Bachórz oraz działkę 

nr ewid. 41  - rzeka San, obręb Bartkówka w Gminie Dynów”, 

2) „Rozbiórka zniszczonego mostu i budowa nowego przepustu w miejscowości Łubno na potoku 

Łubienka w ciągu drogi gminnej nr 108327 R Łubno-Kiełbasówka w km 0+740”, na działkach 

o numerach ewidencyjnych 636, 3004, 3005, 3006, 3012, 3136/2, 3288 położonych w miejscowości 

Łubno, 

3) „Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr P1427R w miejscowości Ulanica k. mostu” na 

działkach o numerach ewidencyjnych 1711, 1713, 1710, 1708/2, 1707, 1712, 1706, 1705 położonych 

w miejscowości Ulanica, 

4) „Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr P1427R w miejscowości Ulanica - góra” na 

działkach o numerach ewidencyjnych 1750, 217, 215, 204, 200, 203, 202, 199, 191, 189, 190, 188, 187, 

186, 185, 184, 100, 96/2, 96/1, 92, 91, 90, 89, 88, 44, 45, 50, 43, 42, 13, 14, 15, położonych 

w miejscowości Ulanica. 

Liczba wydanych zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dynów wyniosła 111. 
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2. Ochrona środowiska 

        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 2020r.: 

 wydano 11 decyzji zezwalających na wycinkę drzew lub krzewów .  

 rozpatrzono 31 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew przez osoby fizyczne.  

 zwrócono się  z 3 wnioskami na usunięcie drzew rosnących na terenie Gminy Dynów. 

 

W 2020 roku zakończony został projekt pn. „Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków 

i obiektów niepublicznych zlokalizowanych  na terenie Gmin: Stary Dzików, Sieniawa i Dynów”, 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 

którego wartość ogółem wynosi 10 269 519,08 zł, Gmina Dynów otrzymała dofinansowanie 

w kwocie 2 074 481,78 zł. W ramach niniejszego projektu zamontowano 84 instalacje 

fotowoltaiczne,  110 kolektorów słonecznych, 18 pomp ciepła oraz 1 kocioł na biomasę. 

Zrealizowany projekt przyczyni się do poprawy ochrony środowiska naturalnego poprzez zwiększenie 

wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii. Ponadto wpływa na zmniejszenie ilości gazów 

cieplarnianych oraz innych substancji szkodliwych emitowanych do atmosfery, a także ilości odpadów 

wytwarzanych dotychczas przy spalaniu tradycyjnych surowców energetycznych. 

 

DECYZJE ŚRODOWISKOWE  

        Konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej na terenie 

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 środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.) wymagane jest dla  

przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

W 2020 r. Wójt przyjął do realizacji 3 wnioski dla inwestycji wymagających uzyskania decyzji 

środowiskowej. Trzy inwestycje objęte postępowaniami należą do przedsięwzięć z tzw. II grupy 

– mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Dla w/w inwestycji, został stwierdzony 

obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z uwagi na rodzaj, skalę i charakter 

inwestycji oraz ich usytuowanie.  

Nazwy inwestycji na które zostały złożone wnioski o uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla planowanych na terenie Gminy Dynów inwestycji pn.: 

1. „Poszerzenie odkrywkowej eksploatacji łupków menilitowych ze złoża Ulanica - Wólka”  na 

terenie działek nr ewid.47, 48, 83 i części działki 78 w miejscowości Ulanica, Gmina Dynów, 
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2. ,,Budowa Elektrowni Słonecznej ,,PV Łubno 2” wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją 

transformatorową o mocy do 2 MW z możliwością podziału na dwie osobne elektrownie na 

działkach o nr: 3115 oraz 3116 obręb Łubno, Gmina Dynów, powiat rzeszowski”. 

3. ,,Budowa Elektrowni Słonecznej ,,PV Łubno 1” wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją 

transformatorową o mocy do 1 MW zlokalizowaną na działce o nr ew.:3064/2 obręb Łubno, 

Gmina Dynów, powiat rzeszowski”, 

 

ZWIERZĘTA 

        Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt. Gmina Dynów przyjęła uchwałą 

nr XVII(103)/2020 z dnia 13 marca 2020 r. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi, w ramach 

którego Gmina Dynów w roku 2020: 

 zlecała wyłapywanie/odławianie bezdomnych zwierząt na podstawie umowy cywilnej z firmą 

Usługi weterynaryjne ,,ARKA-Vet” ul. Sybiraków 34/1, 37-700 Przemyśl.  

 zapewniała opiekę bezdomnym zwierzętom poprzez umieszczanie ich w schronisku  

(Schronisko Fundacji  ,,Zwierzyniec”, Szczyty ul. Wieluńska 178A),  

 wskazywała gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, 

 zapewniała całodobową opiekę weterynaryjną zwierzętom objętym programem na wypadek 

następstw zdarzeń drogowych, 

 zapewniła opiekę  na koszt Gminy 11 psom,  

Koszt realizacji całego zadania wyniósł w 2020 r. 13.933,56 zł. 

 

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 w sprawie „Programu 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 2020”, na które uzyskaliśmy 

dofinasowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 

w wysokości  36.380,00  zł. Całkowity koszt zrealizowanego zadania na dzień rozliczenia wyniósł: 

49 998,93 zł. Zadanie realizowane było przez firmę - Biuro Handlu Zagranicznego MODBUT Wojciech 

Laskowski, Anna Laskowska i zostało ukończone w dniu 25 października 2019 roku.  

Z 43 nieruchomości poprzez zbieranie oraz transport unieszkodliwiono 110,490 Mg odpadów 

zawierających azbest. 

 

 



RAPORT O STANIE GMINY DYNÓW ZA ROK 2020 

 

54 
GMINA DYNÓW 

3. Gospodarka odpadami  
 

        Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

wprowadziła zmiany, które zobowiązały gminy do przejęcia dotychczasowych obowiązków właścicieli 

nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Gmina zobowiązana została do 

zorganizowania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, zgodnie z wymaganiami 

ustawy. Odbieranie odpadów przed wprowadzeniem systemu, odbywało się w oparciu o indywidualne 

umowy zawierane pomiędzy właścicielami nieruchomości a podmiotami odbierającymi odpady 

komunalne.  

W okresie sprawozdawczym obejmującym 2020 rok kontynuowano wdrożony od 1 lipca 2013 r. system 

gospodarowania odpadami komunalnymi. System ten obejmował zbieranie odpadów w sposób 

selektywny i zmieszany w systemie workowym. Systemem zostali objęci właściciele nieruchomości 

zamieszkałych. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne, 

tj. podmioty gospodarcze oraz właściciele/zarządcy budynków użyteczności publicznej zobowiązani są 

do zawarcia indywidualnych umów z uprawnionym podmiotem w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych, wpisanym do rejestru działalności regulowanej. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania 

pn. ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

na terenie Gminy Dynów w 2020 roku’’ Gmina Dynów w dniu 30.12.2019 r. podpisała umowę na 

realizację w/w zadania z Gospodarką Komunalną w Błażowej. 

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie Gminy Dynów odbywała się z podziałem na 

następujące frakcje: 

a) papieru (w tym tektury, odpadów opakowaniowych z papieru i odpadów opakowaniowych 

z tektury), 

b) metali i tworzyw sztucznych (w tym odpadów opakowaniowych z metali, odpadów 

opakowaniowych tworzyw sztucznych oraz odpadów opakowaniowych wielomateriałowych),  

c) szkła w tym odpadów opakowaniowych ze szkła,  

d) bioodpadów, stanowiących odpady komunalne,  

e) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,  

f) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,  

g) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,  

h) zużytych opon,  

i) przeterminowanych leków,  

j) chemikaliów,  

k) zużytych baterii i akumulatorów,  

l) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne.  
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W 2020 r. zorganizowana została jedna zbiórka mebli i odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

stanowiących odpady komunalne. Przeterminowane leki mieszkańcy wrzucają do specjalistycznych 

pojemników znajdujących się w aptekach. Pojemniki na zużyte baterie umiejscowione są w obiektach 

użyteczności publicznej. 

 

Na terenie Gminy Dynów brak jest możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do 

składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-

biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.  

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, bioodpady, stanowiące odpady komunalne oraz 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania przekazywane były 

do regionalnych instalacji i instalacji zastępczych służących do przetwarzania odpadów komunalnych 

zgodnie z Uchwałą Nr XLI/71617 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. 

w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/552/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 

2017 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 

(Dz. Urz. Woj. Podk. z 2017r. poz. 222 z późn. zm.).  

W roku 2020 całkowity koszt obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie 

Gminy Dynów wyniósł: 1 163 200,42 zł. Największy udział  w kosztach stanowił odbiór, transport 

i unieszkodliwianie odpadów komunalnych. Koszty związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki 

odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dynów przedstawia poniższa tabela.  

 

. 

Zestawienie wydatków poniesionych przez Gminę Dynów w 2020 roku w związku 

z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 

Wyszczególnienie Koszty (PLN) 

Odbieranie, transport, recykling, odzysk i 

unieszkodliwianie odpadów komunalnych, 

obsługa PSZOK 

1.058.189,10 

Zakup worków na odpady komunalne 21.207,91 

Koszty pozostałe związane z obsługą systemu, 

w tym: 

- zakup licencji do oprogramowania, 

- zakup tonerów, taśm i etykiet do drukowania, 

- inne opłaty, 

- wynagrodzenie i szkolenie pracownika 

 

 

2.361,60 

1.712,16 

5.793,89 

53.955,76 

RAZEM 1 163 200,42 

Tabela kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi na 

terenie Gminy Dynów 
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Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 

31 grudnia 2020 r. kształtowała się w następujący sposób: 

 a) Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi  

w sposób selektywny: 

 21,10 zł za osobę miesięcznie 

b)  Miesięczna stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli 

właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny: 

 42,20 zł za osobę miesięcznie 

 

Zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi którzy kompostują bioodpady stanowiące 

odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, wynosi 1,00 zł od stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny, od każdego mieszkańca 

zamieszkującego daną nieruchomość. 

 

Gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., 

objętych zostało 5144 mieszkańców. Na dzień 31.12.2020 r. złożonych zostało 2200 deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Różnica pomiędzy ilością osób 

zameldowanych, a ilością osób zadeklarowanych wynika z faktu, że wielu uczniów i studentów 

kontynuuje naukę poza miejscem stałego zameldowania. Analogiczna sytuacja występuje wśród osób 

czynnych zawodowo, którzy ze względu na wykonywaną pracę przebywają poza terenem Gminy, 

a często także poza granicami kraju. 

 

 

Sołectwo 
Ilość osób 

zameldowanych 

Ilość osób 

zadeklarowanych 

Bachórz 1133 816 

Dąbrówka 

Starzeńska 
437 304 

Dylągowa 550 392 

Harta 2058 1690 

Laskówka 374 246 

Łubno 1239 377 

Pawłokoma 527 862 

Ulanica 397 111 

Wyręby 200 169 

Razem 6 915 5144 

Tabela przedstawiająca ilość osób zameldowanych na terenie gminy Dynów oraz ilość osób 

zadeklarowanych w gminnym systemie odbioru odpadów komunalnych 

 

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach wprowadziła zmiany, które zobowiązały gminy do przejęcia dotychczasowych obowiązków 
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właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Gmina Dynów nie 

objęła systemem odbioru odpadów komunalnych nieruchomości niezamieszkałych, tj. obiektów 

infrastruktury (handel, usługi, zakłady produkcyjne w części socjalnej, obiekty użyteczności publicznej, 

itp.). Odpady te odbierane są w oparciu o indywidualne umowy, które są zawierane pomiędzy 

w/w podmiotami gospodarczymi, a przedsiębiorcami wpisanymi do rejestru działalności regulowanej 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Na terenie Gminy Dynów jest 32 podmioty gospodarcze, 

które zawarły umowę na odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych. 

 

Na podstawie sprawozdań złożonych przez firmę odbierającą odpady komunalne uzyskano informacje 

na temat ilości odebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Dynów w 2020 r. 

Lp. Kod i rodzaj odpadu Masa odebranych 

odpadów 

komunalnych 

w tonach [Mg] 

1 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 0,9400 

2 15 01 07 Opakowania ze szkła 0,6500 

3 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 450,5300 

4 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż            

                wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 
9,4350 

5 20 01 01 Papier i tektura 9,5200 

6 20 01 23* Urządzenia zawierające freony 5,6900 

7 20 01 02 Szkło 126,8050 

8 20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 12,8100 

9 16 01 03 Zużyte opony 22,9300 

10 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 0,6600 

11 20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób  

               selektywny 
1,0050 

12 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,  

               odpadowych materiałów ceramicznych i elementów                      

               wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

0,4400 

13 20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice  

               inne niż wymienione w 20 01 27 
2,8800 

14 20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób  

               selektywny 
148,1400 

15 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 50,4400 

 Razem 842,8750 

 

 

W 2020 r. Gmina Dynów osiągnęła określony Rozporządzeniem Ministra Środowiska (Dz.U z 2017r., 

poz. 2412) poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji - 0%. 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji komunalnych (Dz.U z 2012r., 

poz. 645) obliczono poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: 

– papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła  – 57,80% 

– innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe – 100% 
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Na podstawie zebranych danych można jednoznacznie stwierdzić, że system gospodarowania odpadami 

komunalnymi na terenie Gminy Dynów funkcjonuje prawidłowo i działa zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Priorytetowym zadaniem na lata następne będzie prowadzenie akcji edukacyjnej wśród 

mieszkańców Gminy, aby odpowiednio segregować odpady komunalne u źródła, czyli w naszych 

domach. Selektywna zbiórka odpadów minimalizuje ilość składowanych śmieci, ponieważ większość 

z nich trafia do zakładów zajmujących się odzyskiem i recyklingiem. Zadaniem każdego z nas jest 

odpowiednie przygotowanie odpadów do tych procesów, aby zminimalizować straty w ich 

przetwarzaniu. 
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VI. ROLNICTWO 

        Gmina Dynów ma charakter typowo rolniczy. W strukturze użytków gruntowych w Gminie Dynów 

dominują grunty rolne.  Szczegółową charakterystykę rodzajów użytków gruntowych występujących na 

obszarze Gminy oraz ich powierzchnię przedstawia poniższa tabela. 

 

Użytkowanie gruntów w gospodarstwach rolnych 

Miejscowość Grunty 

orne 

Łąki Pastwisk

a 

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  5 736,0 450,0 1 112,0 19,0 3 554,0 31,0 

Tabela przedstawia użytkowanie gruntów w gospodarstwach rolnych Gminy Dynów 

 

Grupy 

obszarowe 

użytków rolnych 

Ogółem Do 1 

ha 

1-2 

ha 

2-5 

ha 

5-7 

ha 

7-10 

ha 

10-15 

ha 

Powyżej 

15 

ha 

Liczba 

gospodarstw 
2361 281 1022 803 159 59 21 16 

Tabela przedstawia strukturę wg wielkości gospodarstwa rolnego.       

W czerwcu 2020 r. na terenie Gminy Dynów w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska 

atmosferycznego jakim były intensywne opady deszczu, następstwem czego były lokalne podtopienia, 

Wójt Gminy Dynów zarządzeniem Nr 51/2020 z dnia 13 lipca 2020  powołał  Gminną Komisję 

ds. szacowania szkód  powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na 

terenie Gminy Dynów spowodowanych nawalnymi opadami deszczu. W ramach prac komisji 

przeprowadzone zostały szacowania w uprawach rolnych w 13-tu gospodarstwach znajdujących się na 

terenie Gminy Dynów.  

Zarządzeniem Nr 43/2020 z dnia 29 lipca 2020  Wójt Gminy Dynów powołał  także Gminną Komisję 

ds. szacowania szkód  spowodowanych przez intensywne deszcze powstałe w gospodarstwach 

domowych: 

 z dotacji z budżetu państwa przyznana została pomoc dla dwóch rodzin w kwocie 9 500,00 zł 

 z budżetu Gminy Dynów przyznana została pomoc siedmiu rodzinom w kwocie 7 000,00 zł     
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VII. OŚWIATA 

        Gmina Dynów  jako jednostka samorządu terytorialnego w roku szkolnym 2020/2021 jest organem 

prowadzącym dla 9 szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi: 

 Szkoła Podstawowa w Bachórzu,  

 Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Starzeńskiej,  

 Szkoła Podstawowa w Dylągowej,  

 Szkoła Podstawowa Nr 1  im. Bohaterów Walk Chłopskich w Harcie,  

 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ks. Bronisława Markiewicza w Harcie,  

 Szkoła Podstawowa im. kpt. Gracjana Fróga w Laskówce,  

 Szkoła Podstawowa w Łubnie,  

 Szkoła Podstawowa w Pawłokomie,  

 Szkoła Podstawowa w Ulanicy.  

W roku sprawozdawczym na terenie Gminy funkcjonowało również przedszkole niepubliczne: 

Prywatne Tęczowe Przedszkole Zofia Zwolińska w Harcie. 

1. Uczniowie w placówkach oświatowych na terenie Gminy Dynów 

        Na podstawie danych SIO wg stanu na 30.09.2020 r. w roku szkolnym 2020/2021 do gminnych 

szkół uczęszczało 454 uczniów – o 34 uczniów mniej niż w roku szkolnym 2019/2020. 

Nazwa 

szkoły/skrót 
kl. I kl. II kl. III kl. IV kl. V kl. VI kl.VI I kl. VIII Razem 

SP w 

Bachórzu 
9 6 7 10 0 14 15 23 84 

SP w 

Dąbrówce 

Starzeńskiej 

4 3 2  9 

SP w 

Dylągowej 
3 2 4 7 5 8 6 4 39 

SP nr 1 w 

Harcie 
12 15 12 11 7 12 16 10 95 

SP nr 2 w 

Harcie  
4 12 5  21 

SP w 

Laskówce  
3 0 3  6 

SP w Łubnie  
8 15 12 12 13 13 20 13 106 

SP w 

Pawłokomie  
11 7 6 8 9 11 8 10 70 

SP w 

Ulanicy  
0 3 3 6 0 3 5 4 24 

Razem 54 63 54 54 34 61 70 64 454 

źródło danych w tabeli: SIO, stan na 30.09.2020 r.   

Tabela przedstawiająca liczbę uczniów w poszczególnych szkołach i klasach.. Stan na 30.09.2020 r. 
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Wykres przedstawiający liczbę  uczniów poszczególnych szkół w Gminie Dynów 

W Gminie Dynów w roku szkolnym 2020/2021 wychowanie przedszkolne realizowane jest 

w 10 oddziałach przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych. Wychowanie przedszkolne 

jest realizowane w oddziałach poniżej „0” w liczbie 10 oddziałów oraz w 9 oddziałach „0”. Przedszkole 

niepubliczne prowadzone przez:  Prywatne Tęczowe Przedszkole Zofia Zwolińska w Harcie posiada 

w roku szkolnym 2020/2021 dwa oddziały poniżej „0”. Liczba dzieci objętych wychowaniem 

przedszkolnym w roku szkolnym 2020/2021 obrazuje tabela poniżej: 

Nazwa szkoły 3 latki 4 latki 5 latki 6 latki Razem 

Oddz. Przedsz. w SP w Bachórzu 5 10 5 4 24 

Oddz. Przedsz. w SP w Dąbrówce Starzeńskiej 0 0 2 3 5 

Oddz. Przedsz. w SP w Dylągowej 2 3 3 5 13 

Oddz. Przedsz. w SP nr 1 w Harcie 0 2 1 8 11 

Oddz. Przedsz. w SP nr 2 w Harcie 1 4 6 2 13 

Oddz. Przedsz. w SP w Laskówce 0 0 1 3 4 

Oddz. Przedsz. w SP w Łubnie 6 10 8 10 34 

Oddz. Przedsz. w SP w Pawłokomie 3 7 6 8 24 

Oddz. Przedsz. w SP w Ulanicy 0 3 3 4 10 

Razem 17 39 35 47 138 

źródło danych w tabeli: SIO, stan na 30.09.2020 r.    

Tabela przedstawiająca liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach przedszkolnych. Stan na 

30.09.2020 r. 
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2. Pracownicy w placówkach oświatowych na terenie Gminy Dynów 

Zatrudnienie w szkołach 

        W roku szkolnym 2020/2021 wg stanu na dzień 30.09.2020 r. w placówkach oświatowych 

działających na terenie Gminy Dynów jest zatrudnionych 147 nauczycieli - 100,03 etatów. Stan 

zatrudnienia w poszczególnych placówkach obrazuje tabela: 

Nazwa szkoły/skrót stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany Razem 

SP w Bachórzu  1 1,22 1 12,73 15,95 

SP w Dąbrówce Starzeńskiej  0 0 0,16 4,33 4,49 

SP w Dylągowej  0 1 0,24 8,84 10,08 

SP nr 1 w Harcie  0 0,61 0 14,14 14,75 

SP nr 2 w Harcie  0 0 1,5 3,99 5,49 

SP w Laskówce  0,78 0 2,33 0,55 3,66 

SP w Łubnie  3 2,39 1,78 14,4 21,57 

SP w Pawłokomie  0 0,92 1,17 11,83 13,92 

SP w Ulanicy  0 2,11 0,9 7,11 10,12 

Razem  4,78 8,25 9,08 77,92 100,03 
źródło danych w tabeli: własne/referat oświaty w UG, stan na 30.09.2020 r.    

Tabela przedstawiająca stan zatrudnienia wg stopni awansu zawodowego nauczycieli. Stan 

na 30.09.2020 r. 

 

Stan zatrudnienia pracowników administracji i obsługi przedstawia poniższa tabela: 

Wyszczególnienie obsługa pomoc nauczyciela pomoc administracyjna 

wg liczby 

umów 

wg etatu wg liczby 

umów 

wg etatu wg liczby 

umów 

wg etatu 

SP w Bachórzu 4 3,5 1 1 0 0 

SP w Dąbrówce  

Starzeńskiej 
2 1,5 0 0 0 0 

SP w Dylągowej 2 2 0 0 0 0 

SP nr 1 w Harcie  4 3,5 1 0,58 1 1 

SP nr 2 w Harcie  2 1,5 0 0 0 0 

SP w Laskówce  1 0,5 0 0 0 0 

SP w Łubnie  3 3 1 1 0 0 

SP w Pawłokomie 3 3 0 0 0 0 

SP w Ulanicy 2 1,5 0 0 0 0 

Razem 23 20 3 2,58 1 1 
źródło danych w tabeli: własne/referat oświaty w UG, stan na 30.09.2020 r. 

Tabela przedstawiająca stan zatrudnienia pracowników niepedagogicznych w szkołach. 
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Wykres przedstawiający ilość etatów w poszczególnych szkołach w Gminie Dynów 

Jednostki samorządu terytorialnego co roku są zobowiązane do analizy wynagrodzeń nauczycieli w celu 

ustalenia, czy wydatki poniesione w danym roku kalendarzowym na wynagrodzenia nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego nie są niższe od średnich wynagrodzeń, które stanowią 

ustalony niżej procent kwoty bazowej, określanej corocznie w ustawie budżetowej. Kwota bazowa od 

1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku wynosiła 3 404,30 zł. Jednakże w okresie od 1 września do 

31 grudnia średnie wynagrodzenie zostało zwiększone przez procentową zmianę, dokładnie o 6%. 

Zgodnie z tym średnie wynagrodzenie nauczycieli wynosiło wg tabeli: 
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Stopień awansu 

zawodowego 

Średnie wynagrodzenie wg 

ustawy Karty Nauczyciela 

Średnioroczna liczba etatów 

ustalana dla okresów 

obowiązywania poszczególnych 

kwot bazowych 

01.01.2020 r. 

31.08.2020 r. 

01.09.2020 r. 

31.12.2020 r. 

01.01.2020 r. 

31.08.2020 r. 

01.09.2020 r.  

31.12.2020 r. 

Nauczyciel stażysta 3 337,55 zł 3 537,80 zł 6,54 zł 4,94 zł 

Nauczyciel 

kontraktowy 
3 704,68 zł 3 926,96 zł 6,60 zł 7,55 zł 

Nauczyciel 

mianowany 
4 806,07 zł 5 094,43 zł 12,81 zł 8,55 zł 

Nauczyciel 

dyplomowany 
6 141,09 zł 6 509,55 zł 78,86 zł 77,92 zł 

- 

Suma iloczynów średniej 

liczby etatów i średnich 

wynagrodzeń, o których 

mowa w art. 30 ust. 3 KN, 

ustalonych dla okresów 

obowiązywania 

poszczególnych kwot 

bazowych 

Wydatki poniesione w 

roku na wynagrodzenia 

w składkach 

wskazanych w art. 3 

ust. 1KN 

Kwota różnicy 

Nauczyciel stażysta 244 527,54 zł 253 741,48 zł 9 213,94 zł 
Nauczyciel 

kontraktowy 
314 201,30 zł 328 558,05 zł 14 356,75 zł 

Nauczyciel 

mianowany 
666 755,56 zł 659 444,39 zł -7 311,17 zł 

Nauczyciel 

dyplomowany 
5 903 187,40 zł 5 801 826,07 zł -101 361,33 zł 

źródło danych w tabeli: sprawozdanie o wysokości wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Dynów za 2020 r. 

Tabela przedstawiająca średnie wynagrodzenie nauczycieli w Gminie Dynów 

 
Z przeprowadzonej analizy wydatków poniesionych w roku kalendarzowym 2020 na wynagrodzenia 

nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy 

Karta Nauczyciela oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego stwierdzono, iż nauczyciele stażyści i kontraktowi otrzymali wynagrodzenie 

przewyższające wysokość średniego wynagrodzenia i nie było konieczne wypłacanie im dodatków 

uzupełniających. Natomiast nauczyciele mianowani i dyplomowani nie osiągnęli wymaganego 

średniego wynagrodzenia i wypłacono im dodatki uzupełniające w łącznej wysokości 108 672,50 zł. 
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Nazwa 

szkoły/skrót 
Wydatki 

Dotacja do 

podręczników 
Subwencja 

Koszt 

ponoszony 

przez 

Gminę 

Średnio- 

roczna 

liczba 

uczniów 

Wydatek 

na 

jednego 

ucznia w 

2020r. 

SP w 

Bachórzu 
1 493 291 zł 11 052 zł 1 132 722 zł 349 517 zł 80 18 666 zł 

SP w 

Dąbrówce 

Starzeńskiej 
814 849 zł 817 zł 345 193 zł 468 840 zł 22 37 039 zł 

SP w 

Dylągowej 
984 584 zł 5 945 zł 430 082 zł 548 558 zł 38 25 910 zł 

SP nr 1 w 

Harcie 
1 547 123 zł 9 107 zł 1 056 746 zł 481 270 zł 87 17 783 zł 

SP nr 2 w 

Harcie 
882 331 zł 2 178 zł 620 364 zł 259 789 zł 39 22 624 zł 

SP w 

Laskówce 
163 467 zł 965 zł 48 673 zł 113 829 zł 5 32 693 zł 

SP w Łubnie 1 759 350 zł 12 917 zł 1 570 285 zł 176 147 zł 109 16 141 zł 

SP w 

Pawłokomie 
1 302 195 zł 7 636 zł 825 213 zł 469 345 zł 69 18 872 zł 

SP w 

Ulanicy 
827 435 zł 3 550 zł 340 114 zł 483 771 zł 27 30 646 zł 

Razem 9 774 626 zł 54 167 zł 6 369 393 zł 3 351 066 zł 476 20 535 zł 

Ujęcie % 100% 1% 65% 34% 

Tabela przedstawiająca koszty utrzymania szkół podstawowych w 2020 r. 

 

 

Wykres przedstawiający koszty nauczania jednego ucznia w poszczególnych szkołach w 2020 r. 
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Wykres przedstawiający wydatki Gminy Dynów względem całkowitych kosztów utrzymania 

poszczególnych szkół podstawowych w 2020 r. 

 

Nazwa 

szkoły/skrót 
Wydatki Dotacja Subwencja 

Koszt 

ponoszony 

przez 

Gminę 

Średni-

roczna 

liczba 

uczniów 

Wydatek na 

jednego ucznia 

w oddziałach 

przedszkolnych 

w 2020r. 

SP w 

Bachórzu  
188 250 zł 17 215 zł 5 334 zł 165 701 zł 17 11 074 zł 

SP w 

Dąbrówce 

Starzeńskiej  
105 702 zł 8 607 zł 2 668 zł 70 426 zł 9 11 745 zł 

SP w 

Dylągowej  
107 310 zł 11 477 zł 10 667 zł 85 166 zł 11 9 755 zł 

SP nr 1 w 

Harcie  
112 999 zł 5 738 zł 32 002 zł 75 259 zł 10 11 300 zł 

SP nr 2 w 

Harcie  
103 024 zł 11 477 zł 32 002 zł 59 545 zł 14 7 359 zł 

SP w 

Laskówce  
98 728 zł 5 738 zł 16 001 zł 79 988 zł 6 16 455 zł 

SP w Łubnie  240 626 zł 27 257 zł 53 337 zł 160 032 zł 31 7 762 zł 

SP w 

Pawłokomie  
193 274 zł 24 388 zł 69 338 zł 99 549 zł 28 6 903 zł 

SP w 

Ulanicy  
115 848 zł 10 042 zł 0 zł 105 806 zł 8 14 481 zł 

Razem  1 265 760 zł 121 939 zł 245 349 zł 898 472 zł 134 9 446 zł 

Ujęcie % 100% 10% 10% 71% 

Tabela przedstawiająca koszty utrzymania przedszkoli w 2020 r. 
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Wykres przedstawiający koszty nauczania jednego dziecka w oddziałach przedszkolnych  w 2020 r. 

 

Wykres przedstawiający wydatki Gminy Dynów względem całkowitych kosztów utrzymania 

poszczególnych przedszkoli w 2020 r. 

3.  Pomoc materialna dla uczniów z Gminy Dynów 

        Z pomocy w formie stypendiów szkolnych mogli skorzystać uczniowie szkół podstawowych oraz 

szkół ponadpodstawowych zamieszkujących na terenie Gminy, w których rodzinie dochód na osobę nie 

przekroczył 528 zł. Wysokość miesięcznej kwoty stypendium szkolnego na jednego ucznia uzależniona 

była od przedziału dochodowego w którym znajdowała się dana rodzina. W okresie od I do XII 2020 

roku wypłacono w ramach pomocy materialnej uczniom 350 156,60 zł, z czego z budżetu Gminy zostało 

wypłacone 17 507,63 zł. 
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Wyszczególnienie Stypendium Zasiłek 

styczeń-czerwiec wrzesień-grudzień 2020 r. 

Liczba uczniów 167 147 7 

Środki wydatkowane 213 370,0 zł 132 446,60 zł 4 340,00 zł 

źródło danych w tabeli:  rozliczenie dotacji otrzymanej w 2020 r. przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty. 

Tabela przedstawiająca pomoc materialną (stypendia i zasiłki szkolne) dla uczniów w Gminie Dynów 

Organizacja dowozów uczniów  

     Gmina Dynów, realizując swój obowiązek wynikający z art. 39ust. 3 i 4 ustawy Prawo oświatowe, 

zapewnia uczniom bezpłatny transport do szkół. W latach szkolnych 2019/2020 dowozy realizowane są 

przez Gminę Dynów własnymi środkami transportowymi. W roku 2019/2020 dowożonych było 80 

uczniów, a w roku 2020/20201 dowożonych jest 97 uczniów i dzieci z oddziałów przedszkolnych 

(5 i 6 latki). 

Dla uczniów wymagających specjalistycznej opieki gmina zorganizowała bezpłatny transport do 

najbliższych szkół i ośrodków zapewniających właściwą realizację obowiązku szkolnego. Transport był 

realizowany przez TRAN S-BUS Hubert Kłos ul. Kwiatowa 7 . Z tej formy realizacji obowiązku 

szkolnego i obowiązku nauki korzystało w roku szkolnym 2019/20 -11 uczniów, a w roku 2020/2021 

– również 11 uczniów. Gmina Dynów dokonuje także zwrotu kosztów dowozu rodzicom uczniów 

niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych-  1 osoba. 
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27 70 97 2 1 

9  
w tym 1  uczeń/dowóz 
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12 

Źródło danych w tabeli: dane od dyrektorów szkół, umowy z przewoźnikami. 

Tabela przedstawiająca liczbę dowożonych uczniów w gminie w 2020 r. 
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VIII. KULTURA 

Gminna Biblioteka Publiczna w Dynowie z siedzibą w Bachórzu. 

Stan i struktura biblioteki publicznej 

Gminna Biblioteka Publiczna w Dynowie z/s w Bachórzu jest jedyna instytucją kultury działającą 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. 

W skład Gminnej Biblioteki Publicznej wchodzi 8 fili, które znajdują się w prawie każdej miejscowości 

Gminy Dynów. 

Zbiory biblioteczne 

Liczba woluminów ogółem – 33 314, w tym dla dorosłych – 14 952, dla dzieci - 13 202, literatura 

niebeletrystyczna – 5 160.  

W 2020 r. ze środków budżetowych biblioteki zakupiono 316 wol. na kwotę 5465,46 zł. Z dotacji 

ministerstwa na zakup nowości wydawniczych zakupiono ogółem 212 wol. na kwotę 5 000,00 zł. Darów 

dla bibliotek było 145 wol. 

Ogółem w 2020 r. GBP w Dynowie z/s w Bachórzu zakupiło  528 wol. na kwotę 12 261,48 zł. 

Obsługa czytelnicza grup użytkowników 

 Liczba użytkowników – 678 

 Liczba odwiedzin – 4 928 

 Liczba wypożyczeni na zewnątrz – 5638, na miejscu - 1496, 

 Liczba uczestników imprez organizowanych przez bibliotekę – 475 

 

Budżet 

Przychody ogółem w 2020 r. – 468 707,54 zł 

 Dotacje na działalność podstawową (Gmina Dynów)  – 419 982,54 zł 

 Dotacja na inwestycje (Gmina Dynów) – 19 700,00 zł 

 Dofinansowanie w formie darowizny kosztów realizacji inwestycji – budowa Pomnika Bitwy 

Warszawskiej 1920 r. w miejscowości Harta – 24 025,00 zł 

 Dotacja na zakup nowości wydawniczych (Biblioteka Narodowa) – 5 000,00 zł 

 

E-usługi biblioteki 

Od stycznia 2014 r. udostępniamy katalog on-line księgozbioru który została wprowadzony do tej pory 

w programie Mak+. Od stycznia 2018 r. prawie wszystkie biblioteki prowadzą wypożyczenia przez 

program Mak+. Na chwilę obecną mamy wprowadzone około 85% całości księgozbioru.  
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Wpływ pandemii Covid-19 na: 

a) zakres i dostępność świadczonych usług bibliotecznych 

Biblioteka wraz z filiami była okresowo zamknięta zgodnie z rozporządzeniami. Od marca prowadzone 

są tylko wypożyczenia na zewnątrz. Zostały zawieszone wszelkie działania związane z prowadzeniem 

zajęć dla użytkowników, kąciki malucha oraz udostępnianie gier Ixbox i stanowisk komputerowych. 

W okresie ścisłej kwarantanny bibliotekarki szyły maseczki z materiałów zakupionych przez Urząd 

Gminy dla mieszkańców Gminy, ośrodków zdrowia itp. Część naszej działalności przeniosła się na 

Facebooka, gdzie staraliśmy się wyszukiwać w Internecie i udostępniać dla naszych użytkowników 

wszelkie działania online w sferze kultury. 

 

b) liczba czytelników oraz liczba wypożyczeni 

Największy odpływ czytelników nastąpił w grupie czytelników z przełomu wiekowego 6-12 lat oraz 

45-60, w dwóch grupach tj. 20-24 lat i po 60 roku życia odnotowaliśmy niewielki wzrost czytelników. 

Co za tym idzie odnotowaliśmy spadek wypożyczeni księgozbioru dla dzieci i młodzieży o 1454 wol. 

a dla dorosłych o 723 wol. Zamknięcie biblioteki na działania świetlicowe, organizację imprez, spotkań 

autorskich itp. przyniosło spadek liczby odwiedzin aż o 7228.  

Zmianie uległa forma kontaktu z czytelnikiem, częściej dobywa się ona poprzez zamawianie książek 

telefoniczny i szybki odbiór przygotowanego zamówienia lub osobistego dostarczenia przez 

bibliotekarza. Brak dostępu do półek powodował że to często bibliotekarz (znając gusta czytelników) 

polecał wybrane przez siebie książki. 

 

c) działania kulturalne i edukacyjne  

Do marca 2020 r., czyli do zamknięcia bibliotek w związku z pandemią udało nam się  zorganizować 

zajęcia dla dzieci i młodzieży: 

- szkolenia biblioteczne czytelników – 17 –  uczestniczyło 141 osób, 

- imprezy o charakterze edukacyjnym i kulturalnym – 56 –  uczestniczyło 475 osób, 

Kontynuowaliśmy projekt "Mała książka wielki człowiek". Każda placówka biblioteczna organizowała 

zajęcia w okresie ferii zimowych: Ferie z Biblioteką - zajęcia z kodowania, teatrzyk kamishibai, wyjazd 

na kręgle, wyjazdy do kina, zajęci świetlicowe, wieczory filmowe, warsztaty teatralne i kulinarne itp. 

oraz lekcje biblioteczne i zajęcia w „Klubikach czytelniczych”.  
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Zajęcia świetlicowe  
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Lekcje biblioteczne 

 

 

Wyjazd na kręgle 
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IX. POLITYKA SPOŁECZNA I RYNEK PRACY 

1. Lokalny rynek pracy 

        Według danych z 2020 r. zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej (CEiDG) prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki na terenie Gminy 

Dynów zarejestrowanych jest 261 podmiotów gospodarczych. Najwięcej podmiotów gospodarczych 

działa w sekcji robót budowlanych, handlu hurtowego i detalicznego, konserwacji i naprawy pojazdów 

samochodowych, transportu drogowego towarów, wykonywania instalacji wodno-kanalizacyjnych, 

cieplnych, gazowych i klimatyzacji. Gmina Dynów jest gminą o charakterze rolniczym, chociaż coraz 

mniej mieszkańców utrzymuje się z rolnictwa. Główne zajęcia ludności to praca poza rolnictwem, 

prowadzenie działalności gospodarczej oraz praca za granicą. 

Rodzaj wniosku Liczba wniosków 

Założenie 38 

Zmiana 69 

Zmiana z zawieszeniem 19 

Zmiana ze wznowieniem 11 

Zakończenie 17 

Suma: 154 

Tabela przedstawiająca liczbę złożonych wniosków do CEIDG w Gminie Dynów w 2020 r. 

 

 

Wykres przedstawiający podział działalności gospodarczych na terenie Gminy Dynów w 2020 r. 
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2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie 

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

31 stycznia 1992 roku Rady Gminy w Dynowie. Odrębnymi dokumentami określającymi 

funkcjonowanie Ośrodka jest statut i regulamin organizacyjny. Aktualny statut Ośrodka został 

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

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

posiadającej osobowości prawnej, finansowanej ze środków własnych Gminy i środków administracji 

rządowej na zadania zlecone. Kierownik nadzoruje całość prowadzonych przez Ośrodek zadań 

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 2004r. (t. j. Dz. U. z 2020 r poz. 1876), 

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 oraz świadcząc 

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

pracowników 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 obowiązkiem 

współdziałania petenta w rozwiązywaniu jego trudnej sytuacji życiowej. Świadczenia z pomocy 

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

profesjonalnym wsparciem doprowadzić do życiowego usamodzielnienia się osób i rodzin, 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 nie przekraczający kwoty 701 zł, 

 dla osoby w rodzinie, dochód na osobę w rodzinie nie przekraczający kwoty 528 zł. 

Wywiad środowiskowy wraz z niezbędną dokumentacją jest podstawą do wydania decyzji 

administracyjnej, w której określona zostaje forma przyznanej pomocy. 
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Każda osoba i rodzina zgłaszająca się do Ośrodka wymaga szczególnego, indywidualnego podejścia 

i opracowania planu wsparcia. Zgłoszenie się z wnioskiem o pomoc to nie tylko skompletowanie 

niezbędnych dokumentów w celu ustalenia dochodu rodziny, ale szeroko prowadzona praca socjalna: 

to głównie poradnictwo w zakresie poszukiwania pracy, załatwiania spraw alimentacyjnych 

i rozwodowych, kierowanie na leczenie odwykowe, nadzór nad prawidłowością sprawowanej 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 petentów, braku umiejętności przewidywania skutków 

swojego postępowania. Trudno jest zmotywować wielu petentów OPS do zmiany swojego 

postępowania, a niekiedy długi okres egzystencji na minimalnym poziomie 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. Różnorodność problemów wymaga od 

pracowników socjalnych olbrzymich zdolności i umiejętności 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: 

 zorganizował specjalistyczne usługi opiekuńcze, które świadczone były w miejscu 

zamieszkania na rzecz 1 dziecka przez osobę zatrudnioną na umowę zlecenie  w wymiarze 

280 godzin na łączny koszt  4 688 zł 

 zdarzenie losowe (powódź) w ramach zadań zleconych: wypłacił 9 500 zł dla 3 osób. 

 wypłacił wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki, przyznane przez sąd 

dla 4 opiekunów w wysokości 19 992 zł. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie z zakresu zadań własnych: 

 wypłacił zasiłki stałe dla 17 osób na kwotę  87 939 zł - środki finansowe na wypłatę zasiłków 

stałych pochodziły z dotacji wojewody 

 opłacił składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla 15 osób na łączną kwotę 7 715 zł -  z dotacji 

wojewody.  

 wypłacił zasiłki okresowe dla 53 rodzin na kwotę 82 786 zł z tego dotacja 82 210 zł, zadania 

własne 576 zł. Zasiłki te przyznawane były w wysokości gwarantowanej ustawą. Wypłacił 

zasiłki celowe i specjalne celowe na kwotę 27 318 zł, z tego specjalne zasiłki celowe na kwotę  

13 250 zł. Zasiłki celowe przyznawane były na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej; 

między innymi na pokrycie części lub całości kosztów zakupu opału, leków, odzieży i inne. 
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 6 500 złotych wydatkowano  dla 7 rodzin w związku ze zdarzeniem losowym. 

 wypłacił 98 rodzinom pomoc w formie zasiłków celowych na zakup posiłków lub żywności 

w ramach  Rządowego Programu „ Posiłek w szkole i w domu” na kwotę 116 767 zł 

 Udzielił pomocy w formie usług opiekuńczych na kwotę 27 324 zł, z których skorzystało 

13 osób  

 Dokonał opłaty za pobyt 17 osób w domu pomocy społecznej w łącznej wysokości 430 761 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 261 dzieci z 130 rodzin. Ogólny koszt zakupu 

16 251 posiłków wyniósł  84 942 zł. 10 dzieci skorzystało w ramach gminnego programu osłonowego 

pn. ,,Pomoc gminy w zakresie dożywiania– posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 – 2023 na kwotę 

2 855 zł.  Kwota 163 651  zł pochodziła z dodatkowych środków  z rezerwy celowej budżetu wojewody 

na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie dożywiania uczniów, natomiast pozostałą kwotę 

w wysokości 40 913 zł tj. (38 058 zł + 2 855 zł ) wydatkowano z budżetu Gminy. Razem na realizację 

programu wydatkowano kwotę 204 564 zł. 

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

i formę, liczbę oraz źródło finansowania dla 282 rodzin (893 osoby w tych rodzinach).  

Utrzymanie GOPS za rok 2020 przedstawia się następująco : 

 

W 2020 roku z pomocy Ośrodka w formie pracy socjalnej skorzystało 42 rodziny. Pracownicy socjalni 

przeprowadzili 615 rodzinnych wywiadów środowiskowych bądź ich aktualizacji. Z zakresu pomocy 

społecznej wydano ogółem 510 decyzji administracyjnych w sprawie przyznania pomocy. 
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Przemoc – Zespół Interdyscyplinarny 

           W imieniu Gminy Dynów - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie realizował w 2020 

roku zadanie wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

w zakresie obsługi powołanego Zespołu Interdyscyplinarnego - wydatkowano środki na ten cel 

w kwocie  429 zł. 

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie realizował w 2020 roku również zadanie 

wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej. 

Zgodnie z w/cyt. ustawą, Gmina pokrywała koszty utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy 

zastępczej i na ten cel wydatkowano łącznie kwotę 19 862 zł. Koszt utrzymania 2 dzieci w placówce 

opiekuńczo- wychowawczej wyniósł   40 954 zł, a koszty zatrudnienia asystenta rodziny i szkolenia 

wyniósł 9 385 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 społeczne (tj. Dz. U.z 2020, 

poz. 1876) nałożony został na Gminę obowiązek opracowania i realizacji gminnej strategii 

rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy 

społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest 

integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. W związku z tym została opracowana i przyjęta 

21 stycznia 2016 r. Uchwałą Nr XIV  (61) 2016 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 oraz poprawę sytuacji materialnej. W strategii określone 

zostały kierunki działań zmierzających do łagodzenia skutków dominujących problemów społecznych 

oraz zadania programowe określające pomoc różnym grupom, sposoby ich osiągnięcia oraz realizacji. 

W celu zapobiegania problemom społecznym występującym na terenie Gminy Dynów wytyczono 

następujące cele strategiczne: 

 Wsparcie rodzin ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rozwojowych  dzieci i młodzieży  

 Przeciwdziałanie bezrobociu, zapewnienie ubogim bezpieczeństwa socjalnego 

 Wspieranie osób starszych i niepełnosprawnych 

 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 aktywności 

społeczno–zawodowej poprzez : 
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- 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 Dynów, a w szczególności osoby i rodziny potrzebujący wsparcia 

z powodu ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, starości, uzależnień, 

przemocy w rodzinie czy problemów opiekuńczo-wychowawczych. 

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 

wykonywania obowiązków służbowych świadczona jest pomoc poprzez: 

 udzielanie 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,  

 współpracę z CARITAS na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych,  

 pracę socjalną tj. odwiedzanie osób starszych, wspieranie oraz przeprowadzanie rozmów,  

 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 występowania 

przemocy w rodzinie, 

 udzielanie pomocy w formie żywności otrzymywanej z Caritas Archidiecezji Przemyskiej, 

Polskiego Czerwonego Krzyża w Rzeszowie. 
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Duże wyzwania stoją przed pracownikami w okresie pandemii. Pracownicy w sposób szczególny 

pomagają osobom starszym i niepełnosprawnym przy zakupie żywności i leków. 

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 roku 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 świadomości 

społecznej na temat przyczyn i skutków przemocy w rodzinie. W ramach realizacji Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar na terenie Gminy został powołany przez Wójta Gminny 

Zespół Interdyscyplinarny, którego koordynatorem jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie. 

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele:  

 Jednostki organizacyjnej pomocy społecznej; 

 Policji 

 Oświaty 

 Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dynów 

 Zespołu kuratorskiej służby sądowej 

 Służby zdrowia 

 Przedstawiciel organizacji pozarządowej 

Zespół Interdyscyplinarny spotyka się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej, niż raz na trzy miesiące, 

posiedzenie Zespołu zwołuje Przewodniczący. Spotkania Zespołu są bazą tworzenia systemowych 

działań oraz wypracowania wspólnych decyzji dotyczących indywidualnych strategii pomocy. 

Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązania problemów związanych 

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 środowiskowe.  W 2020 roku 

odbyło się 20 spotkań grup roboczych. Na spotkania wzywano osoby, wobec których istnieje 

podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie i zapraszano osoby, co do których istnieje podejrzenie, że 

są dotknięte przemocą w rodzinie. Sporządzono 11 „Niebieskich Kart”. W 2020 roku zakończono 

procedurę „Niebieskiej Karty” w  4 przypadkach. Powodem zakończenia procedury było ustanie 

przemocy w rodzinie oraz zrealizowanie indywidualnego planu pomocy w 1 przypadku oraz brak 

zasadności podejmowania dalszych działań w 3 przypadkach. 
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Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Dynów na lata 2018-2020 

        Rok 2020 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 2020 r. poz. 821 

ze zm.) oraz Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dynów na lata 2018-2020 

zatwierdzonego Uchwałą  Nr XXXVII/191/2018 Rady Gminy Dynów z dnia 22 marca 2018 roku. 

Głównym 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, z kuratorami sądowymi, 

policją czy 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  

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 

 realizację świadczeń rodzinnych w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych i pomocy 

osobom uprawnionym do alimentów 

 realizację 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 Pomoc 

Żywnościowa 2014 -2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, który wspiera osoby 

i rodziny najbardziej potrzebujące, poprzez udzielenie im  nieodpłatnej pomocy żywnościowej. Pomoc 

otrzymują osoby/rodziny, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego 

uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej czyli w przypadku osoby samotnie gospodarującej 

1402,00 zł oraz w  przypadku osoby w rodzinie 1 056,00 zł. W 2020r do pomocy żywnościowej 

w ramach POPŻ  zakwalifikowanych zostało 185 rodzin (619 osób). 

 

3. Świadczenia Rodzinne  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie realizuje: 

A. Świadczenia rodzinne  

Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r.  (tekst jednolity Dz. z 2020r. poz. 111  

z późn. zm.). Ustawa ta określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady 

ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń. 

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w tut. Ośrodku przyjęto wnioski o ustalenie prawa do: 

 zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego 

 świadczeń opiekuńczych: zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego 

zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekunów 

 jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 

 świadczenia rodzicielskiego. 

Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości dochodu rodziny albo osoby 

uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń 

rodzinnych kryterium dochodowe dla zasiłku rodzinnego wynosi 674 zł na osobę w rodzinie i 764 zł 

w przypadku gdy w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności. 

Wysokość zasiłku rodzinnego dla poszczególnych grup wiekowych: 

a)  95 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia  
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b)  124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia  

c) 135 zł  na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia  

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu: 

 urodzenia dziecka - dodatek przysługuje matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi 

faktycznemu dziecka do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jednorazowo 

w wysokości 1 000,00 zł; 

 opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - dodatek przysługuje 

osobie, która bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała 

w stosunku pracy przez okres sześciu miesięcy, dodatek przysługuje w wysokości 400,00 zł 

miesięcznie przez okres 24 miesięcy kalendarzowych, 36 miesięcy jeżeli sprawowana jest 

opieka nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu lub  72 miesięcy  

jeżeli sprawowana jest opieka nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem 

o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, 

 samotnego wychowywania dziecka - dodatek przysługuje samotnie wychowującym dziecko 

matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka jeżeli nie zostało zasądzone 

świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ: drugi 

z rodziców dziecka nie żyje lub ojciec dziecka jest nieznany albo powództwo o ustalenie 

świadczenia alimentacyjnego do drugiego z rodziców zostało oddalone. Dodatek przysługuje 

również osobie uczącej się jeżeli oboje rodziców nie żyje. Dodatek przysługuje w wysokości 

193,00 zł miesięcznie na dziecko (273,00 zł miesięcznie na dziecko legitymujące się 

orzeczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności)  nie więcej 

jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci (546,00 zł z orzeczeniem), 

 wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - dodatek przysługuje na trzecie i następne 

dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego w wysokości 95,00 zł miesięcznie, 

 kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - dodatek przysługuje na pokrycie 

zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku do 

ukończenia 16 roku życia (jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności) lub powyżej 

16 roku życia do ukończenia 24 roku życia (jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym 

albo znacznym stopniu niepełnosprawności). Dodatek przysługiwał miesięcznie w wysokości: 

90,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia i 110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 

5 roku życia, 
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 rozpoczęcia roku szkolnego - dodatek przysługuje na pokrycie wydatków związanych 

z rozpoczęciem nowego roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego, 

jednorazowo w wysokości 100,00 zł na dziecko, 

 podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - dodatek przysługuje 

w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły 

ponadpodstawowej lub artystycznej a także szkoły podstawowej w przypadku dziecka 

posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności w wysokości 

113,00 zł miesięcznie, lub w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości 

w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub artystycznej w wysokości 69,00 zł 

miesięcznie, 

Na świadczenia opiekuńcze składa się: 

- Zasiłek pielęgnacyjny, który przyznany jest w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających 

z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej 

egzystencji. Przysługuje on: 

  niepełnosprawnemu dziecku 

  osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku  życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem 

o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia. 

 Osobie, która ukończyła 75 lat a nie jest uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego. Zasiłek 

pielęgnacyjne wypłacany jest w wysokości 215,84 zł miesięcznie.  

- Świadczenie pielęgnacyjne, które przyznawane jest z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem lub osoba wymagającą opieki, jeżeli nie 

podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki. 

Wysokość świadczenia w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.  wynosiła 1 830,00 zł miesięcznie 

(od 1 stycznia 2021 r. wynosi 1 971,00 zł).   

- Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 682, z późn. zm.) ciąży 

obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli: 

1) nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 

2) rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 

w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności 
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stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością 

samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka 

w  procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji." Zgodnie z art. 16a ust. 2 wyż. cyt. ustawy, który 

stanowi, iż specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej 

opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł. 

Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi 620,00 zł  miesięcznie. 

Rada Gminy w drodze uchwały może przyznać zamieszkałym na terenie Gminy osobom jednorazowe 

zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Gmina Dynów w 2020 r. tak jak w poprzednich latach nie 

podjęła uchwały o wypłacie jednorazowej zapomogi. 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje w wysokości 1 000,00 zł 

gdy dochód w rodzinie nie przekracza na osobę  kwoty 1 922,00 zł.  

Wydatki na świadczenia rodzinne w 2020 roku wyniosły  

 Zasiłki rodzinne – 746 526,57 zł (6 407 świadczeń) – w tym 19 905,58 zł (zł za zł) 

 Dodatki do zasiłków rodzinnych w łącznej kwocie – 379 546,61 zł ( w tym 10 819,93 zł (zł za 

zł)) z tego z tytułu: 

 Urodzenia dziecka – 24 000,00 zł (24 świadczenia)  

 Opieki nad dziećmi w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 33 408,30 zł 

(85 świadczeń) – w tym 0 zł (zł za zł) 

 Samotnego wychowania dziecka – 42 033,88 zł (220 świadczeń) – w tym 4 789,88 zł 

(zł za zł) 

 Kształcenia i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego – 40 916,04 zł (391 świadczeń) 

– w tym 876,04 zł (zł za zł) 

 Rozpoczęcia roku szkolnego  37 732,86 zł  (386 świadczeń) – w tym 549,48 zł (zł za zł) 

 Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 96 862,29 zł 

(1 306 świadczeń) – w tym 2 675,77 zł (zł za zł) 

 Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 104 593,24 zł (1 112 świadczeń) – w tym 

1 928,76 zł (zł za zł) 

 Świadczenia opiekuńcze (bez zasiłku dla opiekuna)– 1 345 961,64 zł (2 834 świadczeń) 

 Zasiłek pielęgnacyjny 424 800,44 zł (1 969 zasiłków) 

  Świadczenia pielęgnacyjne 605 101,40 zł (352 świadczeń) 
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 Specjalny zasiłek opiekuńczy 316 059,80 zł (513 świadczeń) 

 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 49 000,00 zł (49 świadczeń) 

 Składki na ubezpieczenie emerytalno–rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie 

pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy w 2020 r. wyniosły: 201 087,00 zł 

(827 świadczeń)  

 Składki na ubezpieczenie zdrowotnie opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne 

i specjalny zasiłek opiekuńczy w 2020 r. wyniosły: 19 551,00 zł (255 świadczenia). 

Świadczenie rodzicielskie – uprawnieni do niego są: 

 bezrobotni 

 niepracujący studenci; 

 osoby wykonujące pracę na tzw. umowach śmieciowych (np. umowach zlecenie/dzieło);  

 osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą – jeśli nie będą pobierały zasiłku 

macierzyńskiego;  

 opiekunowie faktyczni dziecka 

 rodziny zastępcze,  

 osoby, które przysposobiły dziecko 

Kwota świadczenia wynosi 1000,00 zł miesięcznie z wyjątkami wskazanymi w ustawie (w odniesieniu 

do osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych wypłacana kwota przez GOPS stanowi różnicę między 

kwotą świadczenia rodzicielskiego, a kwotą pobieranego zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego 

o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych). Kwota świadczenia za niepełny miesiąc ustalana 

jest proporcjonalnie. W odniesieniu do świadczenia rodzicielskiego nie jest stosowane żadne kryterium 

dochodowe. 

W 2020 r. wypłacono świadczeń rodzicielskich na kwotę 250 280,31 zł (282 świadczeń)  

Na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów ( tj. Dz. 

U. z 2017r., poz. 2092) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca zasiłek dla opiekuna, który  

przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła 

z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 r. 

W 2020r. wypłacono zasiłków dla opiekuna na kwotę 42 160,00 zł (68 świadczenia)  

 Składki na ubezpieczenie emerytalno–rentowe opłacane za osoby pobierające zasiłek dla 

opiekuna w 2020 r. wyniosły 8 872 zł (52 składki) 

 Składki na ubezpieczenie zdrowotnie opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna 

w 2020 r. wyniosły 2 902,00 zł (52 składek) 
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B. Świadczenia alimentacyjne  

         Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst 

jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 808 z późn. zm.). Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługuje 

osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub 

szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia albo w przypadku posiadania orzeczenie 

o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo. Świadczenie przysługuje, jeżeli dochód 

rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.  

W 2020 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono na kwotę 169 993,55 zł (417 świadczeń) 

dla rodzin. 

C. Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. 

        Zasady i tryb postępowania w sprawie o przyznanie świadczeń wychowawczych regulują przepisy 

ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. j. Dz. U. 2019r.,  poz. 

2407 z późn. zm.). Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na 

dziecko w rodzinie. 

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wypłacono świadczenia wychowawcze na kwotę 

7 330 518,59 zł (14 805 świadczenia). 

Liczba rodzin (osób) w Gminie Dynów pobierających świadczenia w 2020 r.: 

Rodzaj świadczenia Liczba rodzin (osób) 

Świadczenia rodzinne 300 

Zasiłek pielęgnacyjny 177 

Świadczenie pielęgnacyjne 30 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 49 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 49 

Świadczenie rodzicielskie 37 

Zasiłek dla opiekuna 6 

Fundusz alimentacyjny 22 

Świadczenie wychowawcze 740 

 

D. „Dobry Start” 

        Od lipca 2018 r. tut. Ośrodek realizuje rządowy program „Dobry Start” (300+). Jego celem jest 

wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. 

Wsparcie to polega na przyznaniu raz w roku świadczenia w wysokości 300 zł na każde dziecko w wieku 

szkolnym, niezależnie od wysokości dochodów uzyskiwanych przez rodzinę. 
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Wniosek o świadczenie może złożyć: 

 rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających 

w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor 

placówki opiekuńczo-wychowawczej/regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej 

 pełnoletnia osoba ucząca się 

Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci lub osoby uczące się do 

ukończenia przez nie: 

 20 roku życia 

 24 roku życia - w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności 

Świadczenie dobry start nie przysługuje: 

 jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, 

schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole 

wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie 

 na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego 

W 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie wypłacił 252 900,00 zł dla 843 dzieci 

w ramach rządowego programu „Dobry start”. 

E. Karta Dużej Rodziny  

        Od 16.06.2014 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie realizuje rządowy program 

„Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny”. Jest to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje 

niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci: 

 w wieku do ukończenia 18 roku życia, 

 w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole 

wyższej, 

 bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem 

o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice, przez których rozumie się także 

rodziców zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, mogą korzystać z Karty 

dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. 

Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują 

Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest dzieciom 
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umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub 

rodzinnym domu dziecka. Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. 

Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy 

transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również 

przedsiębiorcy prywatni. 

Od 2019 roku Karta Dużej Rodziny przysługuje również rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli 

na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku. 

W 2020 roku 35 rodziny złożyło wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Liczba wniosków 

o przyznanie Karty Dużej Rodziny złożonych po raz pierwszy przez rodziny wielodzietne: 9. Liczba 

wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny złożonych po raz pierwszy przez rodziny wielodzietne 

składającą się wyłącznie z rodziców: 26. 

 

4. Służba zdrowia w Gminie Dynów 

        Mieszkańcy naszej Gminy  korzystają z podstawowej opieki zdrowotnej tj. Przychodni Rejonowej 

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 Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie. Wszystkie miejscowości objęte są 

środowiskową opieka pielęgniarską. 

 

5. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

        Zgodnie z art.41 ust. 1-3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1492 ze zm.) i art. 11 ust.1 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 

ze zm.) zadania własne Gminy w ww. zakresie realizowane były w ramach Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , uchwalonego przez Radę Gminy  w Dynowie 

(uchwała Nr XIII(85) 2019 Rady Gminy w Dynowie z dnia 12 grudnia 2019 roku), oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii, uchwalonego uchwałą Rady Gminy w Dynowie (uchwała Nr 

XIII(86)2019 Rady Gminy w Dynowie z dnia 12 grudnia 2019 roku). Zadania ujęte w Gminnym 

programie profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani są 

inicjowane i realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie i Pełnomocnika Wójta ds. Uzależnień. 

W ramach realizacji programu członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Dynowie w 2020r. realizowali następujące zadania: 
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- podejmowali czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od 

alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego (5 osób); 

- opiniowali wnioski o zezwolenie na prowadzenie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

(zaopiniowano 4 wnioski); 

- inicjowali zadania profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień; 

- wspomagali działania instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów 

uzależnień. 

Na realizację programu według planu w uchwale budżetowej na 2020 rok zaplanowano 88 950, 00 zł, 

po zmianach w ciągu roku kwota wzrosła do 117 176,24 zł. Środki te pochodzą z opłat za korzystanie 

z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. 

Łącznie na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dynów w 2020 r. wydatkowano kwotę 

55 492,45 zł. co stanowi 47,36% planowanych wydatków. 
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X. 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 rok 

2020 przewidziano koszty na poziomie 442 974,04 zł oraz wpływy w wysokości 444 141,04 zł, 

a wykonano koszty w wysokości 444 162,44 zł oraz wpływy w wysokości 450 431,64 zł. 

 

1. Wodociągi i kanalizacja  

Długość czynnej sieci wodociągowej będącej w zarządzie bądź administracji Gminy lub zakładu 

wodociągowo kanalizacyjnego w roku 2020 nie uległa zmianie w porównaniu z rokiem 2019 i wynosiła 

4100 m, co stanowiło 56 przyłączy do sieci wodociągowej. Dostęp do sieci wodociągowej w Gminie 

posiadało 3,3 % budynków.  

 

Lp. Stacja Uzdatniania Wody Ilość m3 

1 Bachórz 6.038 

2 Wyręby 4.503 

Razem 10.541 

Tabela ilości wody dostarczonej  do odbiorców w 2020 r. 

 

Tytułem sprzedaży wody zakład osiągnął wpływy w wysokości 81 168,78 zł w tym 32 880,00 zł dopłaty 

celowej z Gminy.  

 

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej będącej w zarządzie bądź administracji Gminy lub zakładu 

wodociągowo kanalizacyjnego w roku 2020  nie uległa zmianie w porównaniu z rokiem 2019 i wyniosła 

1000 m, co stanowiło 18 przyłączy do sieci kanalizacyjnej. Dostęp do sieci kanalizacyjnej w Gminie 

posiadało 1,1 % budynków  

 

Lp. Oczyszczalnia Bachórz Ilość  m3 

1 Ścieki dopływające do oczyszczalni 6.765 

2 Ścieki dowiezione beczkowozami 1.732 

Razem 8.497 

Tabela ilości ścieków odebranych i odprowadzonych w 2020 r. 

 

Tytułem odbioru ścieków zakład osiągnął wpływy w wysokości 81 750,03 zł w tym 31 420,00 zł dopłaty 

celowej z Gminy.  
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W 2020 r. nie odnotowano poważniejszych awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Wszelkie 

naprawy i konserwacje prowadzone były na bieżąco. 

 

2. Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 

Na początku 2020 r. zasób mieszkaniowy Gminy obejmował następujące mieszkania: 

Harta 72 – w budynku znajduje się 3 mieszkania, o powierzchni 55,25m2; 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 

powierzchni 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 3 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 m2; 50,20 m2; 60,60 m2 o łącznej 

powierzchnia mieszkań w tym budynku: 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 

powierzchni mieszkań w tym budynku: 145,75 m2. 

Na koniec 2020 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 2020 przydzielono 2 lokale mieszkalne nowym lokatorom. 

W 2020 r. nie dokonano sprzedaży  mieszkań znajdujących się  w zasobie Gminy. 

W 2020 r. nie  wszczęto  postępowań eksmisyjnych, dotyczących opuszczenia lokali mieszkalnych, 

będących w zasobach Gminy.  

Wpływy z tytułu czynszu za lokale mieszkalne w 2020 r. wyniosły 69 9410,89 zł.  
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Na dzień 31 grudnia 2020 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie Gminy wynosiły 

łącznie 26 016,52 zł 

 

Plan przychodów Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego i Gospodarki Mieszkaniowej w Dynowie 

został wykonany w 101,4%, na założony w wysokości 444 141,04 zł, natomiast koszty zostały 

zrealizowane w 100,3%, przy czym wynagrodzenia i składki od nich naliczane to 99,8% na założony 

plan w wysokości 222 550,00 zł, a wydatki rzeczowe zostały zrealizowane w wysokości 117 635,91 zł, 

co stanowi 99,5% założonego planu. Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładu zostały wykonane 

w 97,1%, na założony plan w wysokości 400 000,00 zł. Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny 

i Gospodarki Mieszkaniowej w Dynowie nie spłacał i nie zaciągnął w 2020 r. kredytów i pożyczek, 

zobowiązania ogółem na koniec 2020 r. to kwota 16 794,53 zł, w tym zobowiązania wymagalne to 

25,60 zł, a należności netto wyniosły 17 256,56 zł. 
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XI. ORGANIZACJE I STOWARZYSZENIA 

1. Ochotnicze Straże Pożarne 

        Na terenie Gminy Dynów funkcjonuje 9 jednostek OSP, z czego 2 – OSP Bachórz i OSP Harta, 

włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wszystkie posiadają osobowość prawną 

i są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

W podziale bojowym łącznie na terenie Gminy jest 14 samochodów ratowniczo-gaśniczych, w tym 

8 średnich, 5 lekkich, 1 operacyjny. 

124 strażaków może brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, zezwolenia do 

kierowania pojazdami uprzywilejowanymi posiada 34 strażaków.  

8 jednostek OSP w 2020 r. odnotowało 92 wyjazdy do zdarzeń, w tym do pożarów 30 razy, do likwidacji 

miejscowych zagrożeń 62 razy, z czego 37 wyjazdów dotyczyło działań p. powodziowych.  

Lp.  Organizacja Data 

założenia 

Działalność w 2020 r.  

1.  OSP Bachórz  1926 19 wyjazdów do zdarzeń  

2.  OSP Dąbrówka Starzeńska  1956 10 wyjazdów do zdarzeń 

3.  OSP Dylągowa  1957 9 wyjazdów do zdarzeń 

4.  OSP Harta  1912 24 wyjazdy do zdarzeń 

5.  OSP Laskówka  1928 5 wyjazdów do zdarzeń 

6.  OSP Łubno  1923 brak danych 

7.  OSP Pawłokoma  1962 6 wyjazdów do zdarzeń 

8.  OSP Ulanica  1946 13 wyjazdów do zdarzeń 

9.  OSP Wyręby  1954 6 wyjazdów do zdarzeń 

Wykaz wyjazdów do zdarzeń poszczególnych OSP  

W 2020 r. jednostki OSP realizowały zakupy sprzętu i wyposażenia oraz remonty budynków z dotacjami 

z Gminy Dynów i instytucji zewnętrznych przy udziale środków własnych. 

OSP Bachórz remont garażu oraz zakup sprzętu i wyposażenia na kwotę 59 677,76 zł, w tym dotacja 

Gminy Dynów – 19 728,00 zł, dotacja MSWiA – 39 889,00 zł. 

OSP Dąbrówka Starzeńska remont garażu oraz zakup sprzętu i wyposażenia na kwotę 37 112,51 zł, 

w tym dotacja Gminy Dynów – 9 051,00 zł, dotacja MSWiA – 13 000,00 zł, dotacja WFOŚiGW 

w Rzeszowie – 15 000,00 zł. 
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OSP Ulanica remont siedziby OSP oraz zakup sprzętu i wyposażenia na kwotę 29 719,98 zł, w tym 

dotacja Gminy Dynów – 4 500 zł, dotacja FSUSR – 10 000,00 zł, dotacja WFOŚiGW w Rzeszowie 

– 14 147,98,00 zł. 

OSP Łubno zakup sprzętu i wyposażenia na kwotę 22 635,04 zł, w tym dotacja Gminy Dynów 

– 2 459,00 zł, dotacja MSWiA – 4 991,00 zł, dotacja WFOŚiGW w Rzeszowie – 15 000,00 zł. 

OSP Harta zakup sprzętu i wyposażenia na kwotę 20 697,05 zł, w tym dotacja Gminy Dynów 

- 1 500 zł, dotacja MSWiA – 4 000,00 zł, dotacja WFOŚiGW w Rzeszowie – 15 000,00 zł. 

Gmina Dynów finansowała również działalność Ochotniczych Straży Pożarnych bezpośrednio 

z budżetu. Wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP pokryte bezpośrednio 

z budżetu Gminy Dynów wyniosły – 213 792,72 zł. 

2. Kluby sportowe  

     Sport jest nieodzownym elementem życia wielu mieszkańców Gminy Dynów. Jest to dziedzina życia 

społecznego, którą należy organizować i wspierać. Sport uczy istotnych wartości i umiejętności 

życiowych: pewności siebie, pracy w zespole, poczucia wspólnoty, dyscypliny, szacunku i zasad fair 

play. Samorząd Gminy Dynów dostrzega to oraz regularnie wspomaga finansowo organizacje, które 

przyczyniają się do upowszechniania sportu i zdrowego trybu życia. Pracuje też nad stworzeniem 

warunków i możliwości dzieciom do rozwijania zainteresowań sportowych poprzez stworzenie 

atrakcyjnej oferty, która uwzględnia zainteresowania uczestników. Kluby sportowe funkcjonujące na 

terenie Gminy Dynów upowszechniają kulturę fizyczną wśród dzieci i młodzieży, przyczyniając się do 

podniesienia jakości sportu. Biorą czynny udział w sferze rozwoju kultury, gospodarki oraz 

społeczeństwa. Działalność sportowa i rekreacyjna w gminie Dynów opiera się na współpracy ze 

szkołami, a także na ścisłej współpracy z klubami sportowymi. Zajęcia sportowe w Gminie realizują 

wszystkie placówki oświatowe. Na terenie Gminy w 2020 roku funkcjonowało sześć organizacji 

działających w zakresie sportu.  

Realizacja zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

W 2020 r. w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert  przyznano środki na realizację zadań: 

 

Lp. Oznaczenie podmiotu  

składającego ofertę 

i wysokość dotacji  

Tytuł zadania publicznego Rodzaj zrealizowanych 

zadań z zakresu 

upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu. 

1 LKS POGÓRZE 

BACHÓRZ - 

wysokość przyznanych 

środków na realizację 

zadania - 14.000,00 zł 

Upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu na terenie 

Gminy Dynów – Obszar I 

Zajęcia sportowe , treningi 

w piłce nożnej. 

Podniesienie standardów 

infrastruktury sportowej 
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2 KS ZaSanie - 

wysokość przyznanych 

środków na realizację 

zadania - 7.000,00 zł 

Upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu na terenie 

Gminy Dynów w 2020 roku 

(obszar II - Dąbrówka 

Starzeńska) 

Lokalny Festiwal talentów 

w Dąbrówce Starzeńskiej. 

Zajęcia sportowe , treningi 

w piłce nożnej. 

Podniesienie standardów 

infrastruktury sportowej. 

3 UKS JEDNOŚĆ - 

wysokość przyznanych 

środków na realizację 

zadania - 7.000,00 zł 

Upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu w obszarze III 

Dylągowa 

Zajęcia sportowe , treningi 

w piłce nożnej, siatkowej 

i tenisie stołowym 

Podniesienie standardów 

infrastruktury sportowej. 

4 KS „ORZEŁ” - 

wysokość przyznanych 

środków na realizację 

zadania - 14.000,00 zł 

Wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej 

Zajęcia sportowe, treningi 

w piłce nożnej. 

Podniesienie standardów 

infrastruktury sportowej. 

5 

 

KS PAWŁOKOMA - 

 wysokość przyznanych 

środków na realizację 

zadania - 7.000,00 zł 

Upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu w obszarze V - 

Pawłokoma 

Podniesienie standardów 

infrastruktury sportowej. 

6 UKS „ŁUBIENKA” w 

ŁUBNIE - 

wysokość przyznanych 

środków na realizację 

zadania - 7.000,00 zł 

„Żeby zdrowym być trzeba 

zdrowo żyć” 

Zajęcia z nauki pływania, 

zajęcia sportowe. 

Podniesienie standardów 

infrastruktury sportowej. 

 

3. Koła gospodyń wiejskich i stowarzyszenia  

Lp. Organizacja Data założenia Liczba członków 

I KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH 

1. 
Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrówce 

Starzeńskiej 

Wznowienie 

działalności - 1978 
6 

2. Koło Gospodyń Wiejskich w Dylągowej 
Wznowienie 

działalności - 1968 
50 

3. Koło Gospodyń Wiejskich w Laskówce 
Wznowienie 

działalności - 2008 
13 

4. Koło Gospodyń Wiejskich w Łubnie 
Wznowienie 

działalności - 2006 
30 

5. Koło Gospodyń Wiejskich w Pawłokomie 1950 20 

6. Koło Gospodyń Wiejskich w Ulanicy 
Wznowienie 

działalności - 2006 
32 

II STOWARZYSZENIA 

1. Stowarzyszenie Kobiet Wsi Bachórz 24 VIII 2007 Ok. 20 

2. Towarzystwo Kultury i Rozwoju Wsi Harta 04 XII 2008 Ok. 50 

3. Stowarzyszenie „Dolina Łubienki” 23 IX 2009 Brak informacji 

4. 
Towarzystwo Przyjaciół Dąbrówki 

Starzeńskiej 
07 V 2007 Ok. 20 
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XII. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY 

1. Realizacja uchwał Rady Gminy Dynów za rok 2020 

        Rada Gminy w 2020 r. obradowała 14  razy na sesjach zwołanych przez Przewodniczącego Rady, 

podjęła 69 uchwał które dotyczyły: spraw finansowo-budżetowych, finansowych, problemowych, 

mienia komunalnego i spraw organizacyjnych. Stosownie do przepisu art. 90 Ustawy o samorządzie 

gminnym – po 1 egzemplarzu uchwał przesyłano Wojewodzie Podkarpackiemu, a uchwały finansowe 

i finansowo-budżetowe przekazywano Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Przemyślu. Ponadto 

15 uchwał przekazano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

Wszystkie uchwały opublikowane są także w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dynów. 

2. Uchwały Rady Gminy Dynów podjęte w roku 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020) 

oraz ich realizacja 

        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 2021 r. 

Lp. Data 

podjęcia 

uchwały  

Numer uchwały  W sprawie: 

1. 23.01.2020 XIV(88) 2020 zmian budżetu Gminy na 2020 rok. 

2. 23.01.2020 XIV(89) 2020 ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg gminnych na cele nie związane 

z budową, przebudowa, remontem, utrzymaniem 

i ochroną dróg na terenie Gminy Dynów. 

3. 23.01.2020 XIV (90) 2020 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej 

w miejscowości Ulanica oznaczonej w ewidencji 

gruntów jako działka nr 1967/1.  

4. 23.01.2020 XIV (91) 2020 ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.     

5. 06.02.2020 XV (92) 2020    zmian budżetu Gminy na 2020 rok. 

6. 06.02.2020 XV (93) 2020    przekształcenia Szkoły Podstawowej w Dąbrówce 

Starzeńskiej. 

7. 06.02.2020 XV (94) 2020    przekształcenia Szkoły Podstawowej w Dylągowej. 

8. 06.02.2020 XV (95) 2020    przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 2 im. ks. 

Bronisława Markiewicza w Harcie. 

9. 06.02.2020 XV (96) 2020    przekształcenia Szkoły Podstawowej w Ulanicy. 

10. 06.02.2020 XV (97) 2020    rozpatrzenia petycji. 

11. 27.02.2020 XVI (98) 2020 zmian budżetu Gminy na 2020 rok. 
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12. 27.02.2020 XVI (99) 2020 sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej 

mienia komunalnego położonej w miejscowości Łubno 

(dz.nr 988). 

13. 27.02.2020 XVI (100) 2020 sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej 

mienia komunalnego położonej w miejscowości Łubno 

(dz. nr 960). 

14. 13.03.2020 XVII (101) 2020 wprowadzenia zmian budżetu Gminy na 2020 r. 

15. 13.03.2020 XVII (102) 2020 przystąpienia przez Gminę Dynów do realizacji Projektu 

pn. „Zwiększenie liczby miejsc wychowania 

przedszkolnego w Gminie Wiejskiej Dynów”. 

16. 13.03.2020 XVII (103) 2020 przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Dynów w roku 2020. 

17. 13.03.2020 XVII (104) 2020 umieszczenia tablicy pamiątkowej na ścianie budynku 

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Walk 

Chłopskich w Harcie. 

18. 18.03.2020 XVIII (105) 2020 

[nadzwyczajna] 

wniesienia zażalenia do Ministra Edukacji Narodowej na 

postanowienie Podkarpackiego Kuratora Oświaty 

w sprawie negatywnej opinii zamiaru przekształcenia 

Szkoły podstawowej w Ulanicy o strukturze 

organizacyjnej klas I-VIII z oddziałem przedszkolnym 

z siedzibą Ulanica 28, 36-065 Dynów w Szkołę 

Podstawową w Ulanicy o strukturze organizacyjnej klas 

I-III z oddziałem przedszkolnym. 

19. 28.04.2020 XIX (106) 2020 pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 

samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej. 

20. 28.04.2020 XIX (107) 2020 wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XVII(101)2020 

z dnia 13 marca 2020. 

21. 28.04.2020 XIX (108) 2020 wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Dynów na 

2020 rok. 

22. 28.04.2020 XIX (109) 2020 przekształcenia Szkoły Podstawowej w Dąbrówce 

Starzeńskiej. 

23. 28.04.2020 XIX (110) 2020 przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ks. 

B. Markiewicza w Harcie. 

24. 28.04.2020 XIX (111) 2020 przekształcenia Szkoły Podstawowej w Łubnie, poprzez 

włączenie do obwodu Szkoły Podstawowej w Łubnie 

miejscowości Wyręby. 

25. 28.04.2020 XIX (112) 2020 rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Dynów na 2020 rok. 

26. 28.04.2020 XIX (113) 2020 wzniesienia Pomnika Bitwy Warszawskiej w sołectwie 

Harta. 

27. 03.07.2020 XX (114) 2020 dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzenia ścieków. 

28. 03.07.2020 XX (115) 2020 wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XIX(108)2020 

z dnia 28 kwietnia 2020r. 

20. 03.07.2020 XX (116) 2020 wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Dynów na 

2020 rok. 

30. 03.07.2020 XX (117) 2020 wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenia 

usług w zakresie transportu zbiorowego w ramach 

przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 

publicznej. 

31. 03.07.2020 XX (118) 2020 zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu 

własnego na realizację przewozów autobusowych 
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o charakterze publicznym w ramach „Funduszu rozwoju 

przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 

publicznej. 

32. 03.07.2020 XX (119) 2020 określenia średniej ceny jednostki paliw w Gminie 

Dynów na rok szkolny 2020/2021. 

33. 12.08.2022 XXI (120) 2020 udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Dynów. 

34. 12.08.2022 XXI (121) 2020 zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 

sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok. 

35. 12.08.2022 XXI (122) 2020 udzielenia Wójtowi Gminy Dynów absolutorium 

z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. 

36. 12.08.2022 XXI (123) 2020 zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy 

środków finansowych wynikających z rozliczenia 

podatku od towarów i usług związanego  

z samorządowym zakładem budżetowym. 

37. 12.08.2022 XXI (124) 2020 wprowadzenia zmian budżetu Gminy na 2020 r. 

38. 12.08.2022 XXI (125) 2020 zmiany uchwały Nr IX(60) 2019 Rady Gminy Dynów 

z dnia 2 października 2019 r. w sprawie ustalenia planu 

sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Dynów oraz określenia granic obwodów 

publicznych szkół podstawowych, od 1 września 2020 

roku. 

39. 12.08.2022 XXI (126) 2020 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej 

w miejscowości Dylągowa oznaczonej w ewidencji 

gruntów jako działka nr 4074. 

40. 12.08.2022 XXI (127) 2020 zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych należnej w 2020 r. 

41. 18.09.2020 XXII (128) 2020 wprowadzenia zmian budżetu Gminy na 2020 r. 

42. 29.09.2020 XXIII (129) 2020 zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji 

inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną 

przez Radę Gminy Dynów w budżecie na rok 2020. 

43. 29.09.2020 XXIII (130) 2020 zmiany uchwały Nr (79)2019 rady Gminy Dynów z dnia 

12 grudnia 2019 roku w sprawie  zawarcia umowy 

partnerstwa dotyczącej realizacji wspólnego 

przedsięwzięcia o nazwie “Rewitalizacja Kolei 

Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy – Dynów” 

współfinansowanego ze  środków Unii Europejskiej 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju  

44. 29.09.2020 XXIII (131) 2020 wyrażenia zgody na przekazanie zadania z zakresu 

publicznego transportu zbiorowego i zawarcia 

porozumień. 

45. 29.09.2020 XXIII (132) 2020 wprowadzenia zmian budżetu Gminy na 2020 r. 

46. 16.10.2020 XXIV (133) 2020 pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 

samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej. 

47. 16.10.2020 XXIV (134) 2020 wprowadzenia zmian budżetu Gminy na 2020r. 

48. 16.10.2020 XXIV (135) 2020 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze 

komunalizacji na rzecz Gminy Dynów nieruchomości 

stanowiących własność Skarbu Państwa w obrębie 

Ulanica. 

49. 16.10.2020 XXIV (136) 2020 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze 

komunalizacji na rzecz Gminy Dynów nieruchomości 
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stanowiących własność Skarbu Państwa w obrębie 

Bachórz. 

50. 30.10.2020 XXV (137) 2020 wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXIV(134)2020 

Rady Gminy Dynów  z dnia 16.10.2020 r. 

51. 30.10.2020 XXV (137) 2020 wprowadzenia zmian budżetu Gminy na 2020 r. 

52. 26.11.2020 XXVI (139) 2020 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

53. 26.11.2020 XXVI (140) 2020 obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku 

rolnego. 

54. 26.11.2020 XXVI (141) 2020 szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności 

za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zburzeniami psychicznymi, 

oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia 

od opłat, jak również tryb ich pobierania. 

55. 26.11.2020 XXVI (142) 2020 współpracy Gminy Dynów z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 

3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie na rok 2021. 

56. 26.11.2020 XXVI (143) 2020 określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu 

umarzania, odraczania lub rozkładania na raty 

należności pieniężnych mających charakter 

cywilnoprawny, przypadających Gminie Dynów lub jej 

jednostkom organizacyjnym oraz określenie warunków 

dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, 

w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną. 

57. 29.12.2020 XXVII (144) 2020 wprowadzenia zmian budżetu na 2020 rok. 

58. 29.12.2020 XXVII (145) 2020 uchwalenia budżetu Gminy Dynów na 2021 rok. 

59. 29.12.2020 XXVII (146) 2020 wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2034 

(została przekazana w formie elektronicznej). 

60. 29.12.2020 XXVII (147) 2020 wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu do Porozumienia 

Międzygminnego powierzającego Gminie Miasto 

Rzeszów przez Gminę Dynów zadania z zakresu 

pomocy społecznej. 

61. 29.12.2020 XXVII (148) 2020 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Dynów. 

62. 29.12.2020 XXVII (149) 2020 określenia wymagań, jakie powinien spełniać 

przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych na terenie Gminy Dynów. 

63. 29.12.2020 XXVII (150) 2020 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

64. 29.12.2020 XXVII (151) 2020 określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 

odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 

oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych, którzy 

nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za 
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gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz 

Gminy. 

64. 29.12.2020 XXVII (152) 2020 zamiaru likwidacji Filii nr 4 w Harcie i Filii nr 8 

w Wyrębach Gminnej Biblioteki Publicznej w Dynowie 

z siedzibą w Bachórzu. 

66. 29.12.2020 XXVII (153) 2020 przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie na lata 2021-2024. 

67. 29.12.2020 XXVII (154) 2020 przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny 

w Gminie Dynów na lata 2021-2024. 

68. 29.12.2020 XXVII (155) 2020 ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

69. 29.12.2020 XXVII (156) 2020 ustalenia warunków pracy i płacy dla Wójta Gminy 

Dynów. 

 


