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Szanowni Państwo!

Mam przyjemność przedstawić Państwu „Raport o stanie Gminy Dynów za 2021 rok”. To
kolejna tego typu publikacja, której opracowanie wynika z przepisów prawa, z drugiej strony z
chęci zaprezentowania Państwu, mieszkańcom Gminy Dynów, obiektywnych informacji
ukazujących zarówno potencjał i rozwój naszej Gminy, jak i zagrożenia, z którymi musieliśmy
się zmierzyć. Niniejszy raport przedstawia Gminę taką, jaka była w 2021 roku. Przyznać należy,
że 2021 rok to pewnego rodzaju wyzwanie, próba czasu i ludzi.
Ubiegły rok był zdominowany przez pandemię koronawirusa, która postawiła naszą
społeczność w nowej, nieznanej wcześniej sytuacji. Był to czas próby i mierzenia się z nowymi
wyzwaniami, a przede wszystkim z różnego rodzaju ograniczeniami, zakazami i nakazami.
Sparaliżowane zostały wszystkie obszary życia. Całkowicie lub częściowo zamknięte zostały
placówki oświatowe, instytucje kultury, urzędy, musieliśmy pozostawać w domach. Żyliśmy
„zdalnie” i na dystans. Zostaliśmy zmuszeni do minimalizowania kontaktów społecznych, przez
co w 2021r. tylko w określonym reżimie sanitarnym mogliśmy organizować zaplanowane
spotkania w szerokim gronie, wydarzenia kulturalne czy sportowe. Najbardziej odczuwalne
obostrzenia wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa dotyczyły funkcjonowania
oświaty, administracji i kultury. Sytuacja uległa poprawie w momencie rozpoczęcia szczepień
przeciwko COVID-19 i pod koniec 2021 roku większość obszarów naszego życia wróciła do
wcześniejszej aktywności.
Mimo panującej pandemii najważniejsze zadania służące mieszkańcom były zrealizowane.
Trwały remonty i przebudowy dróg gminnych, poprawialiśmy przestrzeń publiczną.
Skończyliśmy inwestycje już zaczęte, rozpoczęliśmy nowe, przygotowywaliśmy dokumentację z
myślą o kolejnych latach. Sukcesów było sporo, ale kolejne wyzwania przed nami. Wciąż dużych
finansowych nakładów wymagają gminne drogi, budowa oczyszczalni ścieków, budowa
kanalizacji, termomodernizacja budynków.
W pierwszej kolejności realizujemy te inwestycje, które mają gotową dokumentację projektową
oraz szansę na otrzymanie dofinansowania. Wspólnym mianownikiem działań inwestycyjnych
podejmowanych przez Gminę Dynów jest podnoszenie poziomu życia mieszkańców.
Zachęcam wszystkich zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców Gminy Dynów do
przeczytania niniejszego dokumentu. Jestem przekonany, że znajdziecie w nim Państwo
aktualne ciekawe informacje na temat naszej gminy.

Wójt Gminy Dynów
Wojciech Piech
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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 2022 r. poz. 559 ), Wójt Gminy Dynów przedstawia Raport o stanie Gminy za 2021 rok.
Raport opracowano w oparciu o materiały źródłowe referatów Urzędu Gminy w Dynowie,
jednostek organizacyjne i innych instytucji. Raport o Stanie Gminy 2021 zawiera dane według
stanu na 31 grudnia 2021 roku.
1.INFORMACJE OGÓLNE
1.1.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 2022
poz. 559) i jest konsekwencją nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym z 11 stycznia 2018
r. Opracowanie i przedłożenie raportu o stanie gminy jest jedną z instytucji 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.

1. 2.Położenie i podział administracyjny Gminy Dynów
Gmina wiejska Dynów położona jest w województwie podkarpackim, w powiecie
rzeszowskim. Jest jedną ze 160 gmin województwa podkarpackiego, położoną w jego
środkowej części oraz jest 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 rzeka San. Gmina Dynów,
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jako gmina wiejska funkcjonuje od 1992 r. Gmina Dynów jest położona w obrębie Pogórza
Dynowskiego.
Gmina swoim zasięgiem obejmuje 9 sołectw: Bachórz, Dąbrówka Starzeńska,
Dylągowa, Harta, Laskówka, Łubno, Pawłokoma, Ulanica oraz Wyręby.

Sołectwo

LP

Powierzchnia (ha)

1

Bachórz

1.250

2

Dąbrówka Starzeńska

3

Dylągowa

1.888

4

Harta

2.566

5

Laskówka

6

Łubno

2.620

7

Pawłokoma

1.017

8

Ulanica

645

9

Wyręby

264

740

915

RAZEM:

11.905

Tabela z zestawieniem powierzchni poszczególnych sołectw
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Wykaz procentowy powierzchni poszczególnych sołectw

7.Pawłokoma
9%

9.Wyręby 1. Bachórz
8.Ulanica
2%
5%
10%2.Dąbrówka Starze
ńska
6%
3.Dylągowa
16%

6.Łubno
22%

5.Laskówka
8%

4. Harta
22%

1. Bachórz

2.Dąbrówka Starze ńska

3.Dylągowa

4. Harta

5.Laskówka

6.Łubno

7.Pawłokoma

8.Ulanica

9.Wyręby

1.3. Demografia
Gmina Dynów swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje powierzchnię 119 km2, a liczba
mieszkańców na koniec grudnia 2021 r. wyniosła 6834 osób, z czego wynika, że średnia gęstość
zaludnienia w gminie wynosi około 57 osoby/km2.

1.4. Ludność na podstawie rejestru mieszańców i ewidencji ludności
Ewidencja ludności opiera się na rejestracji określonych w ustawie z dnia 24 września 2010r.
o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm.) podstawowych
danych identyfikujących tożsamość oraz status administracyjnoprawny osób fizycznych.
Ewidencja ludności prowadzona jest w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji
Ludności, który stanowi rejestr PESEL oraz rejestrze mieszkańców prowadzonych
w systemach teleinformatycznych. Rejestr mieszkańców jest prowadzony zgodnie
z właściwością miejscową przez wójta, zwanego dalej "organem gminy". Rejestr mieszkańców
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gromadzi dane osób, które dokonały obowiązku meldunkowego na terenie gminy. Obowiązek
meldunkowy polega na:
•

zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego;

•

wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego;

•

zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu
z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

Liczba stałych mieszkańców Gminy Dynów według stanu na dzień 31.12.2021 r. na podstawie
prowadzonego przez gminę rejestru mieszkańców kształtuje się następująco:
➢ na koniec 2021 r. liczba ludności wynosiła 6 834.

Ogólna liczba mieszkańców Gminy Dynów w latach 2017-2021
Ogólna liczba mieszkańców

2017

2018

2019

2020

2021

Kobiety

3483

3475

3436

3402

3351

Mężczyźni

3572

3587

3559

3513

3483

Ogółem

7055

7062

6995

6915

6834

Dla porównania na dzień 31.12.2020r. liczba ludności wynosiła 6915, czyli liczba
mieszkańców Gminy w roku 2021 zmniejszyła się o 81 osób. Trent ten utrzymuje się od kilku
lat.

Liczba urodzeń w Gminie Dynów w latach 2017-2020
Liczba urodzeń

2017

2018

2019

2020

2021

Dziewczynki

31

35

27

30

29

Chłopcy

36

43

31

31

41

Ogółem

67

78

58

61

70
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Liczba zgonów w Gminie Dynów w latach 2017-2020
2017

2018

2019

2020

2021

Kobiety

32

37

37

44

52

Mężczyźni

31

45

42

59

50

Ogółem

63

82

79

103

102

Liczba zgonów

➢ liczba ludności w poszczególnych sołectwach na koniec 2021 przedstawia poniższa
tabela:
LP Sołectwo

Kobiety

Mężczyźni

Razem

1

Bachórz

549

565

1114

2

Dąbrówka Starzeńska

259

287

546

3

Dylągowa

219

211

430

4

Harta

1008

1039

2047

5

Laskówka

178

190

368

6

Łubno

579

642

1221

7

Pawłokoma

251

266

517

8

Ulanica

203

187

390

9

Wyręby

105

96

201

Razem

3351

3483

6834

Tabela z podziałem na poszczególne sołectwa

LP
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Sołectwo

Urodzenia

Zgony

Bachórz
Dąbrówka Starzeńska

8
6

11
8

Dylągowa

2

9

Harta
Laskówka

23
3

32
8

Łubno

13

15

Pawłokoma
Ulanica
Wyręby

6
7
2

6
10
3

Razem

70

102
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➢ liczba urodzeń i zgonów na poszczególnych miejscowościach w roku 2021.

1.5.Dowody osobiste
W 2021 roku w Urzędzie Gminy w Dynowie wydano 333 dowodów osobistych. Od 8 listopada
2021 r. funkcjonują w obiegu nowe dowody osobiste z nowymi elementami warstwy graficznej
i elektronicznej dowodu osobistego. Najważniejsze z nich to: druga cecha biometryczna (odcisk
palca) oraz odwzorowanie podpisu właściciela dowodu, przez co konieczność osobistego
złożenia wniosku o dowód w urzędzie (dla osób powyżej 12. roku życia). W związku z tym,
tutejszy urząd wyposażony został w specjalne skanery do pobierania odcisków palców. Po
zmianie ustawy o dowodach osobistych dowody osobiste wydawane są na 10 lat dla osób
powyżej 12. roku życia, które muszą złożyć odciski palców. Dla osób do 12. roku życia dowód
osobisty wydawany jest na 5 lat, bez pobierania odcisków palców. Odciski palców będą
znajdowały się w warstwie elektronicznej dowodu osobistego oraz w Rejestrze Dowodów
Osobistych.
WZÓR NOWEGO DOWODU OSOBISTEGO
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2.ZARZADZANIE GMINĄ
2.1. Rada Gminy
Organem uchwałodawczym jest rada gminy. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym,
w gminach do 20 tysięcy mieszkańców liczy 15 radnych, a kadencja trwa 5 lat. Obecna rada
gminy VIII kadencji wybrana została 21 października 2018 roku i jej kadencja kończy się
w 2023 r. Rada Gminy Dynów obraduje na sesjach zwoływanych zgodnie ze statutem gminy
przez Przewodniczącego Rady. W 2021 r. zwołano 14 sesji Rady Gminy. W związku
z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną sesje odbywały się z zachowaniem wszelkich środków
bezpieczeństwa. Na sesjach podjęto 59 uchwał, które dotyczyły: spraw finansowobudżetowych, finansowych, problemowych, mienia komunalnego i spraw organizacyjnych.
Rada Gminy oprócz działalności na sesjach pracuje również poprzez swoje komisje.
Radni poszczególnych Komisji:
➢ Komisja Gospodarcza, Budżetu i Finansów. W skład komisji wchodzi 9 Radnych:
1. Lucyna Tworzydło – Przewodniczący
2. Maria Pałac – Z-ca Przewodniczącego
3. Adam Chruszcz
4. Wiesław Kiełbasa
5. Waldemar Paściak
6. Robert Potoczny
7. Adam Piorun
8. Tadeusz Pudysz
9.

Piotr Śliwa

10. Jan Chrapek
➢ Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Rolnictwa. W skład komisji wchodzi 4
Radnych:
1. Jacek Stochmal – Przewodniczący
2. Beata Skiba – Z-ca Przewodniczącego
3. Ciupak Piotr
4. Pałac Maria
➢ Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. W skład komisji wchodzi 5 Radnych:
1.

Beata Skiba – Przewodnicząca

2.

Waldemar Paściak – Z-ca Przewodniczącej

3. Adam Piorun
4. Jacek Stochmal
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5.

Lucyna Tworzydło

➢ Komisja Rewizyjna. W skład komisji wchodzi 5 Radnych:
1. Piorun Adam – Przewodniczący
2. Potoczny Robert – Z-ca Przewodniczącego
3. Pudysz Tadeusz
4.

Stochmal Jacek

5. Śliwa Piotr
Komisje na swoich posiedzeniach zajmowały się zagadnieniami dotyczącymi m.in.: oceny
finansowej inwestycji i remontów, realizacji zadań związanych z odbiorem i wywozem
odpadów komunalnych, sprawozdań z wykonania budżetu, przygotowania szkół i przedszkoli
do rozpoczęcia roku szkolnego na terenie gminy Dynów, działalności Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Dynowie, opiniowaniem projektów uchwał na bieżące sesje, itd.
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 14 uchwał przekazano
do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Wszystkie uchwały
opublikowane są także w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dynów.

Uchwały Rady Gminy Dynów podjęte w roku 2021 (01.01.2021 - 31.12.2021) 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 2022 r.

XXVIII sesja Rady z dnia 26 lutego 2021 roku:

XXVII (151)2020 w sprawie 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
gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.
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XXVII (152)2020

w sprawie zamiaru likwidacji Filii nr 4 w Harcie i Filii nr 8 w Wyrębach

Gminnej Biblioteki Publicznej w Dynowie z siedzibą w Bachórzu.
XXVII (153)2020

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024
XXVII (154)2020

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie

Dynów na lata 2021-2024.
XXVII (155)2020

w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

i zbiorowego odprowadzania ścieków.
XXVII (156)2020

w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy dla Wójta Gminy Dynów.

XXVIII (157)2021 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXVII(145)2020 Rady
Gminy Dynów z dnia 29 grudnia 2020 r.,
XXVIII (158)2021 w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2021 r.,
XXVII (159)2021 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2034
XXVIII (160)2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
problemów Alkoholowych w Gminie Dynów na 2021 rok.
XXVIII (161)2021 w sprawie uchwalenia Gminnego programu Przeciwdziałania narkomanii
w Gminie Dynów na rok 2021.
XXVIII (162)2021

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w

Dynowie do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu
świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Dynów.
XXVIII (163)2021

w sprawie organizacji wspólnej obsługi szkół dla których organem

prowadzącym jest Gmina Dynów.
XXVIII (164)2021 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dynów w 2021 roku.
XXVIII (165)2021 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego
na realizację przewozów autobusowych o charakterze publicznym w ramach „Funduszu
rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”.
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XXVIII (166)2021 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie zadania z zakresu publicznego
transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia.

XXIX sesja Rady z dnia 30 marca 2021 roku:

XXIX (167)2021 w sprawie pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu
terytorialnego w formie dotacji celowej.
XXIX (168)2021 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia cywilnoprawnego
o ustanowieniu Klastra Energetycznego Pogórza Dynowskiego.
XXIX (169)2021 w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 r.
XXIX (170)2021 w sprawie pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu
terytorialnego w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego
XXIX (171)2021 w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych należnej w 2021 r.

XXXX sesja Rady z dnia 14 czerwca 2021 roku:

XXX (172)2021 w sprawie pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu
terytorialnego w formie dotacji celowej dla Powiatu Rzeszowskiego.
XXX (173)2021 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczających poza rok budżetowy
2021.
XXX (174)2021 w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2021 r.
XXX (175)2021 w sprawie utworzenia Celowego Związku Gmin „ Eko-Logiczni”
XXX (176)2021 w sprawie wniesienia petycji do Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej
w związku z pracami Komisji Europejskiej nad „ Unijną strategią na rzecz bioróżnorodności
2030 r. Przywracanie przyrody do naszego życia”
XXX (177)2021 w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości wchodzącej w skład
zasobów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa położonej na terenie Gminy Dynów.
XXX (178)2021 w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości położonej w
miejscowości Laskówka.
XXX (179)2021 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość gruntową mienia
komunalnego położoną w miejscowości Laskówka.
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XXXXI sesja Rady z dnia 20 lipca 2021 roku:

XXXI (180)2021 w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Dynów za 2020 rok.
XXXI (181)2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Dynów za 2020 rok.
XXXI (182)2021 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Dynów z tytułu
wykonania budżetu za 2020 rok.
XXXI (183)2021 w sprawie zarządzenia ponownych wyborów sołtysa.
XXXI (184)2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliw w Gminie Dynów na
rok szkolny 2021/2022.
XXXI (185)2021 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXX(174)2021 Rady
Gminy Dynów z dnia 14 czerwca 2021 r.
XXXI (186)2021 w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2021 r.
XXXI (187)2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dynów.
XXXI (188)2021 w sprawie przyjęcia Statutu Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni”
XXXI (189)2021 w sprawie wskazania przedstawiciela Gminy Dynów do Zgromadzenia
Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni”.
XXXI (190)2021 w sprawie pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu
terytorialnego w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego.

XXXXII sesja Rady z dnia 16 sierpnia 2021 roku:

XXXII (191)2021 w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2021 r.
XXXII (192)2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dynów
na lata 2021-2034.
XXXII (193)2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej
w miejscowości Łubno oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2703/2.
XXXII (194)2021 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej
w miejscowości Dylągowa.
XXXII (195)2021 w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków.
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XXXXIII sesja Rady z dnia 11 października 2021 roku:

XXXIII (196)2021 w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2021 r.
XXXIII (197)2021 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy
2021.
XXXIII (198)2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Dynów na lata 2021-2034.
XXXIII (199)2021 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości
Dylągowa.
XXXIII (200)2021 w sprawie zarządzenia ponownych wyborów sołtysa

XXXXIV sesja Rady z dnia 28 października 2021 roku:

XXXIV (201)2021 w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2021 r.
XXXIV (202)2021 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok
budżetowy 2021.
XXXIV (203)2021 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dynów.

XXXXV sesja Rady z dnia 30 listopada 2021 roku:

XXXV (204)2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
XXXV (205)2021

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

XXXV (206)2021

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków

transportowych.
XXXV (207)2021 w sprawie współpracy Gminy Dynów z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie na rok 2022.
XXXV (208)2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dynów.
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XXXV (209)2021 w sprawie zmiany uchwały Nr III(8)2014 Rady Gminy Dynów z dnia 8
grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości diety Przewodniczącego Rady Gminy Dynów.

XXXXVI sesja Rady z dnia 29 grudnia 2021 roku:

XXXVI (210)2021

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dynów na 2022 r.

XXXVI (211)2021

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-

2034.
XXXVI (212)2021

w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 r.

XXXVI (213)2021

w sprawie pomocy finansowej udzielanej w formie dotacji celowej dla

Powiatu przeworskiego
XXXVI (214)2021

w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie miejscowości Harta do

kategorii dróg gminnych.
XXXVI (215)2021 w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków

2.2. Urząd Gminy
Urząd Gminy jest aparatem pomocniczym wójta przy pomocy, którego realizuje on swoje
obowiązki. Wójt wykonuje uchwały rady i zadania gminy określone przepisami praw.
Podstawowym celem działalności Gminy Dynów jest zapewnienie klientom 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,
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 mieszkańców.
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Urząd Gminy wykonuje zadania własne, zadania zlecone jak również zadania publiczne
powierzone gminie w drodze zawartych porozumień.
W odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców gminy w budynku Urzędu Gminy Dynów
znajduje się Biuro Obsługi Klienta gdzie można uzyskać podstawowe informacje, złożyć pisma
i wnioski. Istnieje także możliwości dokonywania płatności kartą płatniczą, co w czasach
pandemii zwiększało bezpieczeństwo interesantów. W związku z zaistniałą sytuacją zostały
wprowadzone obostrzenia dotyczące funkcjonowania urzędu

Osobowy stan zatrudnienia w Urzędzie Gminy Dynów na 31 grudnia 2021 r. wynosił 37 osób,
w tym 5 pracowników świadczyło pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy zaś 32 osoby
w pełnym wymiarze.
Pracownicy Urzędu Gminy Dynów zatrudniani są na podstawowe:
•
•
•
•
•

wyboru – 1 osoba ( wójt),
powołania – 1 osoba (skarbnik),
umowy o pracę - 35 osób, z tego:
na czas nieokreślony -33 osoby,
na czas określony – 4 osoby.

Spośród pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę pracownicy wykonują
zadania na stanowiskach :
•

urzędniczych – 30 osób z czego:
-10 osób (mężczyźni),
- 20 osób (kobiety).

•

pomocniczych i obsługi – 8.

W zdecydowanej większości pracownicy posiadają wykształcenie wyższe I i II stopnia oraz
studia podyplomowe.
W ciągu całego 2021 r. do pracy w Urzędzie przyjęto 7 osób, z czego na podstawie skierowania
przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie 6 (na czas określony 6-mcy) , jednego pracownika
zatrudniono w wyniku ogłoszonego naboru na stanowiska pracy.
W ramach dobrej współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Rzeszowie w 2021 r. tut. Urząd
realizował umowy zawarte w ramach aktywnych programów rynku pracy poprzez takie

18
Gmina Dynów

instrumenty jak: roboty publiczne ( 6 osób), prace społecznie użyteczne (6 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.. Pracownicy urzędu uczestniczyli w wielu szkoleniach podnoszących
kwalifikacje zawodowe. W ubiegłym roku szkolenia odbywały się głównie w formie online
i wydatkowano na nie z budżetu gminy kwotę 23 757,81 zł. Wójt, sekretarz, skarbnik oraz inni
pracownicy należą odpowiednio do Podkarpackiego Forum Wójtów, Burmistrzów
i Prezydentów Podkarpacia, Podkarpackiego Forum Skarbników, Podkarpackiego Forum
Sekretarzy, itd., które funkcjonują przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
Podkarpackiego Ośrodka Samorządu terytorialnego w Rzeszowie.

Kompetencje i podstawy prawne działania Wójta wynikają miedzy innymi z ustaw wg.
stanu na dzień 31.12.2020r.:
➢ z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2019.506 z późn. zm.)
➢ z dnia 21 listopada 2008 r. O pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. 2019.1282
z późn.zm.)
➢ z dnia 29 sierpnia 1997 r. O strażach gminnych (t.j. Dz.U. 2019. 1795 z póź.zm.)
➢ z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.
Dz.U.2018.2096 z późn. zm.)
➢ dnia 27 sierpnia 2009 r. O finansach publicznych ( t.j. Dz.U. 2019.869 z późn. zm.)
➢ z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. 2019.900 z późn. zm.)
➢ z dnia 12 styczna 1991 r. O podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. 2019. 1170
z późn.zm.)
➢ z dnia 15 listopada 1984 r. O podatku rolnym ( t.j. Dz.U. 2019.1256 z późn. zm.)
➢ z dnia 30 października 2002 r. O podatku leśnym (t.j. Dz.U. 2019.888 z późn. zm.)
➢ z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2019.1000 z późn. zm.)
➢ z dnia 24 września 2010 r. O ewidencji ludności (t.j. Dz.U. 2019.1397 z późn. zm.)
➢ z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. 2018. 2224
z późn.zm.)
➢ z dnia 06 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. 2019.1292 z późn. zm.)
➢ z dnia 26 października 1982 r. O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
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alkoholizmowi (t.j Dz.U. 2019.2277 z późn. zm.)
➢ z dnia 18 kwietnia 2002 r. O stanie klęski żywiołowej (t.j. Dz.U. 2017.1897 z późn zm.)
➢ z dnia 14grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 2019.1148 z późn. zm.)
➢ z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2019.1186 z późn. zm.)
➢ z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.
2018.1945 z późn. zm.)

3.FINANSE GMINY
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 2021 został przyjęty Uchwałą Nr XXVII(145)2020 Rady Gminy
Dynów z dnia 30 grudnia 2020 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 ogólnie 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
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rocznych. Wyjątkiem od tej zasady jest uchwalenie limitów na wydatki wieloletnie i tzw.
wydatki niewygasające.

3.1 Wykonanie budżetu gminy za 2021
l.p.

Wyszczególnienie

Kwota (PLN)

1.

Dochody budżetu, w tym:

50 126 727,58

2.

- dochody majątkowe
Wydatki budżetu, w tym:

13 784 136,69
35 738 711,28

3.

- wydatki inwestycyjne
Wynik budżetu: nadwyżka (poz.1-2)

1 228 613,92
14 388 016,30

4.

Przychody budżetu, w tym:

3 105 471,33

-nadwyżka z lat ubiegłych

151 101,64

-wolne środki z 2019

2 954 369,69

5.

Rozchody (spłaty kredytów)

6.

Ogółem (poz.1+4)

53 232 198,91

7.

Ogółem (poz.2+5)

35 958 941,28

8.

Końcowy wynik finansowy (poz.6-7)

17 273 257,63

220 230,00

Tabela przedstawiająca wykonanie budżetu Gminy Dynów w 2021r. (w PLN)

Dochody i przychody ogółem wyniosły 53 232 198,91, a wydatki i rozchody 35 958 941,28zł. Budżet
Gminy Dynów w 2021 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 17 273 257,63zł.

3.2 Dochody budżetu Gminy Dynów
W 2021 roku dochody budżetu gminy wyniosły 50 126 727,58zł, w tym:
-dochody bieżące – 36 342 590,89 zł,
-dochody majątkowe – 13 784 136,69zł
Założony plan dochodów budżetowych po zmianach w kwocie 38 458 087,00 zł za 2021 rok
został wykonany w wysokości 50 126 727,58 zł, co stanowi 130,34% jego realizacji.
Wykonanie dochodów według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ilustruje
poniższa tabela.
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Wykonanie dochodów według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.
Lp. Dział

1

2

1

010

Rozdz.

3

3

4

7

8

9

6

7

8

357 397,94

70,77

Pozostała działalność

152 000,00

505 004,73

357 397,94

70,77

Leśnictwo

0,00

38 498,00

38 497,94

100,00

02001

Gospodarka leśna

0,00

38 498,00

38 497,94

100,00

20 000,00

20 000,00

26 866,11

134,33

40001

Wytwarzanie i
zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę
Dostarczanie ciepła

20 000,00

20 000,00

26 866,11

134,33

Transport i łączność

0,00

878 113,41

889 484,93

101,29

0,00

241 920,00

250 487,76

103,54

60016

Lokalny transport
zbiorowy
Drogi publiczne gminne

0,00

382 523,41

382 523,41

100,00

60017

Drogi wewnętrzne

0,00

90 000,00

90 000,00

100,00

60078

Usuwanie skutków klęsk
żywiołowych
Pozostała działalność

0,00

158 670,00

158 670,00

100,00

0,00

5 000,00

7 803,76

156,08

Turystyka

0,00

64 009,00

6 921,30

10,81

63095

Pozostała działalność

0,00

64 009,00

6 921,30

10,81

16 000,00

16 000,00

16 673,53

104,21

70005

Gospodarka
mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
Działalność usługowa

16 000,00

16 000,00

16 673,53

104,21

0,00

13 000,00

13 000,00

100,00

0,00

3 000,00

3 000,00

100,00

400

600

630
700

710
71035

Cmentarze

71095

Pozostała działalność

0,00

10 000,00

10 000,00

100,00

Administracja publiczna

41 827,00

60 176,00

50 662,00

84,19

75011

Urzędy wojewódzkie

40 827,00

38 143,00

26 314,18

68,99

75023

0,00

0,00

2 700,00

-

75045

Urzędy gmin (miast i
miast na prawach
powiatu)
Kwalifikacja wojskowa

1 000,00

1 000,00

430,22

43,02

75056

Spis powszechny i inne

0,00

21 033,00

21 032,60

100,00

75095

Pozostała działalność

0,00

0,00

185,00

-

Urzędy naczelnych
organów władzy
państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz
sądownictwa
Urzędy naczelnych
organów władzy
państwowej, kontroli i
ochrony prawa
Obrona narodowa

1 440,00

1 440,00

1 440,00

100,00

1 440,00

1 440,00

1 440,00

100,00

0,00

1 000,00

846,07

84,61

0,00

1 000,00

846,07

84,61

750

751

75101

10

%

505 004,73

60095

6

Wykonanie w zł

5

60004

5

Plan po
zmianach

152 000,00

020

4

Plan według
uchwały
budżetowej

Rolnictwo i łowiectwo
01095

2

Nazwa działu, rozdziału,
paragrafu / źródło

752
75212

Pozostałe wydatki
obronne
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11

754

75412
75414
12

756

75601

75615

75616

75618

75619
75621

13

758
75801

75802

75807

Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Ochotnicze Straże
Pożarne
Obrona cywilna
Dochody od osób
prawnych, od osób
fizycznych i od innych
jednostek
nieposiadających
osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich
poborem
Wpływy z podatku
dochodowego od osób
fizycznych
Wpływy z podatku
rolnego, podatku
leśnego, podatku od
czynności
cywilnoprawnych,
podatków i opłat
lokalnych od osób
prawnych i innych
jednostek
organizacyjnych
Wpływy z podatku
rolnego, podatku
leśnego, podatku od
spadków i darowizn,
podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz
podatków i opłat
lokalnych od osób
fizycznych
Wpływy z innych opłat
stanowiących dochody
jednostek samorządu
terytorialnego na
podstawie ustaw
Wpływy z różnych
rozliczeń
Udziały gmin w
podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa
Różne rozliczenia
Część oświatowa
subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu
terytorialnego
Uzupełnienie subwencji
ogólnej dla jednostek
samorządu
terytorialnego
Część wyrównawcza
subwencji ogólnej dla
gmin

3 692,00

23 124,00

22 169,42

95,87

0,00

20 000,00

20 000,00

100,00

3 692,00

3 124,00

2 169,42

69,44

5 205 760,00

5 205 760,00

5 744 846,93

110,36

0,00

0,00

2 352,00

-

950 350,00

950 350,00

938 461,11

98,75

1 457 600,00

1 457 600,00

1 719 932,76

118,00

100 350,00

100 350,00

150 011,77

149,49

0,00

0,00

10 047,57

-

2 697 460,00

2 697 460,00

2 924 041,72

108,40

14 941 571,00

15 517 299,84

28 752 843,87

185,30

6 691 183,00

6 698 428,00

6 698 428,00

100,00

0,00

498 527,00

8 931 230,00

1791,52

7 759 216,00

7 759 216,00

7 759 216,00

100,00
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75814
75831

14

801

851
85154
85195
852
85202
85203
85213

85214

85216
85219
85228

85230
854
85415

855

6868,68

490 172,00

490 172,00

490 172,00

100,00

4 000,00

636 888,64

743 570,16

116,75

0,00

370 000,00

370 000,00

100,00

4 000,00

137 861,00

227 491,06

165,01

0,00

45 601,00

45 601,00

100,00

Dowożenie uczniów do
szkół
Zapewnienie uczniom
prawa do bezpłatnego
dostępu do
podręczników,
materiałów
edukacyjnych lub
materiałów
ćwiczeniowych
Pozostała działalność

0,00

0,00

15 717,11

-

0,00

63 426,64

62 260,99

98,16

0,00

20 000,00

22 500,00

112,50

Ochrona zdrowia

0,00

28 352,00

287 574,30

1014,3

Przeciwdziałanie
alkoholizmowi
Pozostała działalność

0,00

0,00

127,00

-

0,00

28 352,00

287 447,30

1013,85

Pomoc społeczna

280 219,00

567 285,98

585 625,06

103,23

Domy pomocy
społecznej
Ośrodki wsparcia

0,00

0,00

16 477,70

-

0,00

0,00

1 102,50

-

7 900,00

8 114,00

7 923,85

97,66

90 500,00

155 749,00

155 749,00

100,00

89 400,00

99 307,00

96 644,50

97,32

88 390,00

131 315,98

130 489,76

99,37

4 029,00

0,00

4 437,75

-

0,00

172 800,00

172 800,00

100,00

0,00

237 567,00

237 567,00

100,00

0,00

237 567,00

237 567,00

100,00

10 604 400,00

10 694 708,40

10 614 193,94

99,25

Oddziały przedszkolne w
szkołach podstawowych
Przedszkola

80195

18

4 873 797,87

80103

80153

17

70 956,84

Szkoły podstawowe

80113

16

1 000,00

80101

80104

15

Różne rozliczenia
finansowe
Część równoważąca
subwencji ogólnej dla
gmin
Oświata i wychowanie

Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za
osoby pobierające
niektóre świadczenia z
pomocy społecznej oraz
za osoby uczestniczące w
zajęciach w centrum
integracji społecznej
Zasiłki okresowe, celowe
i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
Zasiłki stałe
Ośrodki pomocy
społecznej
Usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi
opiekuńcze
Pomoc w zakresie
dożywiania
Edukacyjna opieka
wychowawcza
Pomoc materialna dla
uczniów o charakterze
socjalnym
Rodzina
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85503

Świadczenie
wychowawcze
Świadczenia rodzinne,
świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia
społecznego
Karta Dużej Rodziny

85504

Wspieranie rodziny

277 100,00

500,00

500,00

100,00

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
Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i
ochrona wód
Gospodarka odpadami
komunalnymi
Ochrona powietrza
atmosferycznego i
klimatu
Wpływy i wydatki
związane z
gromadzeniem środków
z opłat i kar za
korzystanie ze
środowiska
Pozostała działalność

13 700,00

40 788,00

36 912,57

90,50

1 152 000,00

3 948 860,00

1 735 323,94

43,94

0,00

2 763 860,00

108 874,68

3,94

1 150 000,00

1 174 000,00

1 257 831,16

107,14

0,00

9 000,00

9 000,00

100,00

2 000,00

2 000,00

628,24

31,41

0,00

0,00

358 989,86

-

0,00

1 000,00

1 223,14

-

0,00
0,00

0,00
1 000,00

223,14
1 000,00

100,00

32 422 909,00

38 458 087,00

50 126 727,58

130,34

85501
85502

19

900
90001
90002
90005

90019

90095
20

921
92116
92195

Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
Biblioteki
Pozostała działalność
Ogółem

7 200 000,00

7 280 000,00

7 208 113,55

99,01

3 113 600,00

3 373 140,40

3 368 463,96

99,86

0,00

280,00

203,86

72,81

Dochody własne zostały wykonane w wysokości 7 275 040,74 zł., co stanowi 14,51%
dochodów wykonanych ogółem budżetu gminy, natomiast wykonanie dochodów
majątkowych w wysokości 13 784 136,69 zł. stanowi 27,5% dochodów wykonanych ogółem
budżetu Gminy Dynów za 2021 r.
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Dochody wykonane według źródeł ich powstania za 2021 r. przedstawia poniższa
tabela:

Lp.

Wyszczególnienie

Dochody wykonane
(w zł.)

% dochodów
ogółem

1.

subwencja ogólna z budżetu państwa

15 446 343,00

30,82

2.

dotacje celowe z budżetu państwa

12 017 828,06

23,97

3.

dochody własne, w tym:

7 093 646,97

14,15

- dochody z podatków i opłat

4 077 419,74

8,13

- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

2 924 041,72

5,83

- dochody z majątku gminy

77 331,51

0,15

- odsetki

14 854,00

0,03

4.

pozostałe dotacje

20 000,00

0,04

5.

środki pomocowe i pozyskane

15 196 635,03

30,32

6.

pozostałe dochody

352 274,52

0,70

50 126 727,58

100,00

Razem

Dochody ogółem na 1 mieszkańca wynosiły – 7 334,90 PLN, wg stanu mieszkańców
gminy Dynów na koniec 2021 roku.
Dochody własne na 1 mieszkańca – 1 064,54 PLN, wg stanu mieszkańców gminy
Dynów na koniec 2021 roku.

3.3 Wydatki budżetu Gminy Dynów
W 2021 r. wydatki budżetu gminy wyniosły 35 738 711,28 PLN.
Największy udział w wydatkach ogółem miały wydatki na:
-oświatę i wychowanie
-rodzina (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 .
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Plan wydatków budżetowych po zmianach w wysokości 40 737 845,74 zł. na koniec 2021
roku został wykonany w kwocie 35 738 711,28 zł., co stanowi 87,7% jego wysokości.
Wykonanie wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ilustruje poniższa
tabela.
Lp.

Dział

Rozdz.

1

2

3

1

010

2
3

4

Plan według
uchwały
budżetowej

Plan po
zmianach

Wykonanie
w zł

%

5

6

7

8

Rolnictwo i łowiectwo

18 000,00

371 004,73

366 766,66

98,86

01030

Izby rolnicze

17 000,00

17 000,00

13 761,93

80,95

01095

Pozostała działalność

1 000,00

354 004,73

353 004,73

99,72

Leśnictwo

6 815,00

30 650,00

20 013,10

65,30

02001

Gospodarka leśna

6 815,00

30 650,00

20 013,10

65,30

13 700,00

32 880,00

32 880,00

100,00

40002

Wytwarzanie i
zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę
Dostarczanie wody

13 700,00

32 880,00

32 880,00

100,00

Transport i łączność

292 856,44

2 152 545,74

1 991 884,30

92,54

0,00

322 630,05

316 803,02

98,19

0,00

25 300,00

23 740,23

93,83

0,00

30 000,00

30 000,00

100,00

286 856,44

1 491 379,85

1 346 067,16

90,26

0,00

110 000,00

108 962,69

99,06

020
400

600
60004

60014
60016

Drogi publiczne gminne

60017

Drogi wewnętrzne

60078

Usuwanie skutków klęsk
żywiołowych
Pozostała działalność

3 000,00

159 670,00

158 670,00

99,37

3 000,00

13 565,84

7 641,20

56,33

Turystyka

9 538,19

237 147,19

197 778,26

83,40

Pozostała działalność

9 538,19

237 147,19

197 778,26

83,40

Gospodarka mieszkaniowa

161 851,56

341 227,81

226 592,21

66,40

Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
Działalność usługowa

161 851,56

341 227,81

226 592,21

66,40

17 000,00

181 176,00

156 557,23

86,41

12 000,00

69 266,00

60 305,42

87,06

5 000,00

15 000,00

0,00

0,00

71035

Plany zagospodarowania
przestrzennego
Zadania z zakresu geodezji
i kartografii
Cmentarze

0,00

3 000,00

3 000,00

100,00

71095

Pozostała działalność

0,00

93 910,00

93 251,81

99,30

Informatyka

30 000,00

30 000,00

2 583,00

8,61

Pozostała działalność

30 000,00

30 000,00

2 583,00

8,61

3 170 035,81

3 956 065,81

3 857 770,65

97,52

60095
630
63095
6

700
70005

7

710
71004
71012

8

720
72095

9

4

Lokalny transport
zbiorowy
Drogi publiczne
wojewódzkie
Drogi publiczne powiatowe

60013

5

Nazwa działu, rozdziału,
paragrafu / zadania

750

Administracja publiczna
75011

Urzędy wojewódzkie

40 827,00

40 224,00

28 389,23

70,58

75022

Rady gmin (miast i miast
na prawach powiatu)

143 000,00

175 000,00

173 034,20

98,88
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75045

Urzędy gmin (miast i miast
na prawach powiatu)
Kwalifikacja wojskowa

75056

Spis powszechny i inne

75075

Promocja jednostek
samorządu terytorialnego
Wspólna obsługa jednostek
samorządu terytorialnego
Pozostała działalność

75023

75085
75095
10

751

75101

11
12

13

752

2 924 167,61

97,62

1 000,00

1 000,00

430,22

43,02

0,00

21 033,00

21 032,60

100,00

7 000,00

11 800,00

10 326,12

87,51

343 350,00

414 850,00

406 697,15

98,03

267 000,00

296 600,00

293 693,52

99,02

1 440,00

1 440,00

1 440,00

100,00

1 440,00

1 440,00

1 440,00

100,00

0,00

1 000,00

846,07

84,61

Pozostałe wydatki obronne

0,00

1 000,00

846,07

84,61

244 002,00

392 634,00

359 967,43

91,68

75405

Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
Komendy powiatowe Policji

0,00

2 000,00

2 000,00

100,00

75412

Ochotnicze Straże Pożarne

223 810,00

371 010,00

355 798,01

95,90

75414

Obrona cywilna

5 192,00

4 624,00

2 169,42

46,92

Obsługa długu publicznego

230 000,00

212 500,00

115 040,14

54,14

Obsługa papierów
wartościowych, kredytów i
pożyczek oraz innych
zobowiązań jednostek
samorządu terytorialnego
zaliczanych do tytułu
dłużnego – kredyty i
pożyczki
Różne rozliczenia

230 000,00

212 500,00

115 040,14

54,14

120 000,00

87 000,00

0,00

0,00

Rezerwy ogólne i celowe

120 000,00

87 000,00

0,00

0,00

Oświata i wychowanie

13 054 834,00

13 898 152,64

12 878 911,80

92,67

80101

Szkoły podstawowe

9 544 312,00

10 101 062,00

9 616 126,21

95,20

80103

Oddziały przedszkolne w
szkołach podstawowych
Przedszkola

1 796 203,00

1 572 341,00

1 417 096,50

90,13

466 080,00

645 180,00

618 509,27

95,87

503 200,00

503 800,00

493 731,21

98,00

58 723,00

58 723,00

38 405,21

65,40

0,00

6 040,00

5 809,37

96,18

754

757

758
75818

15

2 995 558,81

75212

75702

14

Urzędy naczelnych
organów władzy
państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz
sądownictwa
Urzędy naczelnych
organów władzy
państwowej, kontroli i
ochrony prawa
Obrona narodowa

2 367 858,81

801

80104
80113
80146
80149

Dowożenie uczniów do
szkół
Dokształcanie i
doskonalenie nauczycieli
Realizacja zadań
wymagających stosowania
specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla
dzieci w przedszkolach,
oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych i
innych formach
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wychowania
przedszkolnego

80150

80153

80195
16

851

917 168,00

596 810,34

65,07

0,00

63 426,64

62 260,99

98,16

19 270,00

30 412,00

30 162,70

99,18

Ochrona zdrowia

90 350,00

204 038,19

82 542,42

40,45

700,00

700,00

0,00

0,00

89 650,00

162 786,19

45 095,12

27,70

0,00

40 552,00

37 447,30

92,34

1 670 534,00

1 857 600,98

1 716 579,95

92,41

Zwalczanie narkomanii

85154

Przeciwdziałanie
alkoholizmowi
Pozostała działalność
Pomoc społeczna

852
85202

Domy pomocy społecznej

600 000,00

500 000,00

461 450,15

92,29

85203

Ośrodki wsparcia

30 000,00

30 000,00

25 188,20

83,96

85205

3 000,00

3 000,00

880,00

29,33

9 900,00

10 114,00

7 923,85

78,35

130 500,00

195 749,00

186 752,30

95,40

85215

Zadania w zakresie
przeciwdziałania przemocy
w rodzinie
Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy
społecznej oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w
centrum integracji
społecznej
Zasiłki okresowe, celowe i
pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
Dodatki mieszkaniowe

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

85216

Zasiłki stałe

107 280,00

117 187,00

96 644,50

82,47

85219

Ośrodki pomocy społecznej

648 700,00

711 625,98

678 999,06

95,42

85228

Usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi
opiekuńcze
Pomoc w zakresie
dożywiania
Edukacyjna opieka
wychowawcza
Pomoc materialna dla
uczniów o charakterze
socjalnym

80 154,00

56 125,00

40 114,13

71,47

60 000,00

232 800,00

218 627,76

93,91

25 000,00

262 567,00

257 514,00

98,08

20 000,00

257 567,00

257 514,00

99,98

85213

85214

85230
18

667 046,00

85153

85195
17

Realizacja zadań
wymagających stosowania
specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla
dzieci i młodzieży w
szkołach podstawowych
Zapewnienie uczniom
prawa do bezpłatnego
dostępu do podręczników,
materiałów edukacyjnych
lub materiałów
ćwiczeniowych
Pozostała działalność

854
85415
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85416

19

855

5 000,00

0,00

0,00

10 737
400,00
7 200 000,00

10 828 432,24

98,81

7 280 000,00

10 699
740,46
7 207 843,55

3 128 600,00

3 388 864,24

3 375 838,82

99,62

0,00

280,00

203,86

72,81

Świadczenie wychowawcze

85502

85503

Świadczenia rodzinne,
świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
Karta Dużej Rodziny

85504

Wspieranie rodziny

295 100,00

18 500,00

14 718,60

79,56

85508

Rodziny zastępcze

40 000,00

40 000,00

20 408,61

51,02

85510

Działalność placówek
opiekuńczowychowawczych
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
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i
ochrona wód
Gospodarka odpadami
komunalnymi
Oczyszczanie miast i wsi

60 000,00

60 000,00

43 814,45

73,02

13 700,00

40 788,00

36 912,57

90,50

1 633 590,00

4 982 183,41

2 156 592,18

43,29

143 090,00

2 946 380,00

151 617,99

5,15

1 150 000,00

1 221 314,13

1 220 597,67

99,94

0,00

2 500,00

2 246,94

89,88

5 000,00

5 300,00

5 276,13

99,55

0,00

20 000,00

19 809,06

99,05

222 000,00

527 300,00

517 363,96

98,12

2 000,00

4 949,12

2 832,74

57,24

0,00

35 000,00

35 000,00

100,00

111 500,00

219 440,16

201 847,69

91,98

900
90001
90002
90003
90004

99,01

90095

Utrzymanie zieleni w
miastach i gminach
Ochrona powietrza
atmosferycznego i klimatu
Oświetlenie ulic, placów i
dróg
Wpływy i wydatki związane
z gromadzeniem środków z
opłat i kar za korzystanie ze
środowiska
Pozostałe działania
związane z gospodarką
odpadami
Pozostała działalność

601 732,00

561 600,00

557 900,00

99,34

92116

Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
Biblioteki

500 000,00

520 000,00

520 000,00

100,00

Ochrona zabytków i opieka
nad zabytkami

96 732,00

40 000,00

36 300,00

90,75

90005
90015
90019

90026

21

5 000,00

85501

85513

20

Pomoc materialna dla
uczniów o charakterze
motywacyjnym
Rodzina

921

92120
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92195
22

926
92605
92695

Pozostała działalność

5 000,00

1 600,00

1 600,00

100,00

Kultura fizyczna

74 000,00

116 000,00

58 811,42

50,70

Zadania w zakresie kultury
fizycznej
Pozostała działalność

70 000,00

70 000,00

58 811,42

84,02

4 000,00

46 000,00

0,00

0,00

Ogółem

32 202 679,00

40 737 845,74

35 738 711,28

87,73

W ramach realizacji planu wydatków budżetowych w 2021 r. zostały zrealizowane zadania
inwestycyjne na ogólną kwotę 1 228 613,92 zł. przy założonym planie 4 291 710,75 zł, co
stanowi 28,63% jego wysokości i 3,44% zrealizowanych ogółem wydatków budżetu gminy
oraz zadania w ramach środków funduszu sołeckiego.

Dochody budżetu gminy na 1 mieszkańca wyniosły – 7 334,90 PLN,
a wydatki na 1 mieszkańca –5 229,55 PLN.

Dochody ogółem na 1 mieszkańca w 2021 r.

Dochody własne na 1 mieszkańca w 2021 r.

wynosiły: 7 334,90 PLN

wynosiły: 1 064,54 PLN

- (w roku 2019: 4 576,07)

- (w roku 2019: 878,24)

- (w roku 2020: 5 508,24)
Wydatki ogółem budżetu gminy na 1

- (w roku 2020: 962,18)
Wydatki bieżące budżetu gminy na 1 mieszkańca w

mieszkańca w 2021 r. wynosiły: 5 229,55 PLN

2021 r. wynosiły: 5 049,76 PLN

- (w roku 2019: 4 579,25)

- (w roku 2019: 4 277,60)

- (w roku 2020: 5 313,96)

-(w roku 2020: 4 753,27)

Przychody i rozchody.
Przychody budżetu gminy w 2021 r. wyniosły 3 105 471,33PLN, a rozchody 220 230,00 PLN.
Na przychody złożyły się głównie:
-niewykorzystane środki pieniężne (art. 217 ust.2 pkt 8 ufp): 151 101,64
-wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt. 6 ufp): 2 954 369,69 PLN.
Rozchody wiązały się przede wszystkim: ze spłatą kredytów i pożyczek w kwocie 220 230,00 PLN.

3.4 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
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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 300 195,42 zł.
Wydatki zostały zrealizowane na poszczególne zadania w kwocie 297 913,82 tj. 99,24% planu.

Wykorzystanie środków przedstawia się następująco:
•wydatki bieżące 141 997,97 zł,
•wydatki majątkowe

Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

155 916,75 zł.

Sołectwo

Bachórz
Dąbrówka
Starzeńska
Dylągowa
Harta
Laskówka
Łubno
Pawłokoma
Ulanica
Wyręby
Ogółem sołectwa:

Plan wydatków
ogółem na 2021r.

Realizacja
wydatków
ogółem na 31.12.
2021r.

z tego:

44 552,60

42 705,60

153,90

42 552,60

29 003,74

29 003,74

29 003,74

0,00

34 038,19
44 552,60
25 929,61
44 552,60
32 746,16
26 731,56
18 088,36

34 038,19
44 118,00
25 929,61
44 552,60
32 746,16
26 731,56
18 088,36

30 000,00
17 433,00
25 929,61
0,00
32 746,16
6 731,56
0,00

4 038,19
26 685,00
0,00
44 552,60
0,00
20 000,00
18 088,36

300 195,42

297 913,82

141 997,97

155 916,75

wydatki
bieżące

wydatki
majątkowe

Tabela zrealizowanych wydatków przez poszczególne Sołectwa w 2021r

3.5 Zakład budżetowy- plan i jego realizacja.
Plan przychodów Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego i Gospodarki Mieszkaniowej
w Dynowie został wykonany w 100,1% na założony w wysokości 620 441,04 zł., natomiast
koszty zostały zrealizowane w 96,3%, przy czym wynagrodzenia i składki od nich naliczane to
95,7% na założony plan w wysokości 303 000,00 zł., a wydatki rzeczowe zostały zrealizowane
w wysokości 148 667,39 zł., co stanowi 87,4% założonego planu. Zakład WodociągowoKanalizacyjny i Gospodarki Mieszkaniowej w Dynowie nie spłacał i nie zaciągnął w 2021 r.
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kredytów i pożyczek, zobowiązania ogółem na koniec 2021 r. to kwota 18 268,87 zł., w tym
zobowiązania wymagalne to 0 zł., a należności netto wyniosły 16 106,52 zł.
3.6 Zobowiązania, należności.
➢ Zobowiązania.
Zobowiązania ogółem występujące na koniec 2020 r. w wysokości 1 199 218,24 zł., w tym
zobowiązania wymagalne w wysokości 5 301,22 zł., zostały uregulowane w pierwszym
półroczu 2021 r. Stan zobowiązań ogółem na koniec 2021 r. wyniósł 2 629 365,43 zł, z czego
zobowiązania wymagalne to 322,71 zł.

➢ Należności.
Z tytułu dochodów m. in. z majątku gminy w zakresie najmu i dzierżawy składników
majątkowych, świadczonych usług, wpływów z wieczystego użytkowania gruntów, zwrotów
nienależnie pobranych świadczeń oraz sprzedaży wyrobów i składników majątkowych
należności budżetowe pozostałe do zapłaty ogółem na koniec 2021 r. wyniosły 108 024,98
zł., z czego zaległości to kwota 104 215,03 zł, a nadpłaty 0,00 zł. Z należności budżetowych
pozostałych do zapłaty ogółem część stanowi przypis należności za miesiąc grudzień 2021
roku.
Z tytułu podatków i opłat lokalnych należności budżetowe pozostałe do zapłaty ogółem na
koniec 2021 r. łącznie wyniosły 2 545 274,16 zł, z czego zaległości to kwota 1 912 053,96 zł,
a nadpłaty to 6 407,99 zł.

3.7. Podatki i opłaty lokalne
➢ Osoby fizyczne i prawne – dochody z podatków
Podatki i opłaty lokalne są jednym z głównych źródeł dochodów własnych gminy.
Największe wpływy gmina ma z podatku od nieruchomości, a w dalszej kolejności z podatku
rolnego, od środków transportowych i podatku leśnego.
Uzyskany dochód z w/w podatków powstał w wyniku wymiaru zobowiązania podatkowego na
2021 r. dokonanego w oparciu o następujące uchwały Rady Gminy Dynów :
➢ uchwała Nr XXVI(139) z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dynów,
➢ uchwały Nr XXVI(140) z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny
skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Dynów na rok 2021
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Wielkość dochodów z podatków i porównanie roku 2020 z 2021 przedstawiają poniższe
tabele i wykres.
Dochody uzyskane z podatków od osób fizycznych w roku 2020 i 2021
Dochody uzyskane z podatków od osób fizycznych
L.p.

Rodzaj podatku

Rok 2020

1. podatek od nieruchomości

890 780,39

826 174,91

8 787,00

8 576,00

101 762,00

103 735,00

674,00

1 800,00

1 002 003,39

940 285,91

2. podatek rolny
3. podatek leśny
4. podatek od środków
transportowych
Razem

Rok 2021

Dochody uzyskane z podatków od osób prawnych w roku 2020 i 2021
Dochody uzyskane z podatków od osób prawnych
L.p.

Rodzaj podatku

Rok 2020

Rok 2021

1. podatek od nieruchomości

570 233,89

677 911,06

2. podatek rolny

641 072,12

639 823,57

3. podatek leśny

62 278,86

63 552,24

136 393,60

139 840,40

1 409 978,47

1 521 127,27

4. podatek od środków transportowych
Razem

➢ Osoby fizyczne i prawne - należności pozostałe do zapłaty

Płatnicy zobowiązań podatkowych nie zawsze uiszczają zobowiązania podatkowe we
właściwym terminie, zgodnym z wynikającymi z przepisów prawa podatkowego. Sytuacja ta
powoduje powstawanie należności pozostałych do zapłaty. Należności te przedstawiają
poniższe tabele.
Należności pozostałe do zapłaty u osób fizycznych na koniec 2021 r.
Należności pozostałe do zapłaty u osób fizycznych
L.p.

Rodzaj podatku

Liczba podatników

Kwota

1.

podatek od nieruchomości

112

28 774,97

2.

podatek rolny

207

58 890,37

3.

podatek leśny

116

5 384,15
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4.

podatek od środków transportowych

3

3 309,00
Razem

96 358,49

Należności pozostałe do zapłaty u osób prawnych na koniec 2021 r.
Należności pozostałe do zapłaty u osób prawnych
L.p.

Rodzaj podatku

Liczba podatników

Kwota

1. podatek od nieruchomości

4

1696617,70

2. podatek rolny

1

1 477,00

3. podatek leśny

1

1,00

4. podatek od środków transportowych

0

0
Razem

1 698 095,70

Pomoc publiczna
Poniższe tabele przedstawiają rodzaje pomocy publicznej udzielonej przez Wójta Gminy
Dynów wykazane w sprawozdaniach na koniec 2021 r.
➢ Pomoc publiczna w rolnictwie
Tytuł udzielonej pomocy publicznej
Pomoc publiczna z tytułu zwrotu podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej

Ilość
wniosków
1058

Pomoc de minimis z tytułu umorzenia podatku
Pomoc de minimis z tytułu odroczenia terminu płatności,
rozłożenia na raty
Pomoc de minimis z tytułu zakupu gruntów na
powiększenie gospodarstwa rolnego
Pomoc de minimis dot. ulgi inwestycyjnej w podatku
rolnym

Wartość udzielonej
pomocy [w zł]
353 004,72

6

1798,00

1

7 122,00

7

909,00

3

23 981,00

➢ Pomoc publiczna dla przedsiębiorców
Tytuł udzielonej pomocy publicznej

Ilość
wniosków

Wartość udzielonej
pomocy [w zł]

Pomoc de minimis dla przedsiębiorców zatrudniających
młodocianych mieszkańców gminy w celu przyuczenia
zawodowego.

0

0

Pomoc de minimis z tytułu umorzenia podatku

0

0
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4. OŚWIATA
Gmina Dynów – jako jednostka samorządu terytorialnego – w roku szkolnym 2021/2022 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.
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4.1. Uczniowie w placówkach oświatowych na terenie Gminy Dynów
Na podstawie danych SIO wg stanu na 30.09.2021r. w roku szkolnym 2021/2022 do gminnych
szkół uczęszcza 436 uczniów – o 18 uczniów mniej niż w roku szkolnym 2020/2021.
Tabela 1 Liczba uczniów w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dynów w 2021 r.
stan na
Nazwa szkoły/skrót 30.09.2020 r. i
30.09.2021 r.

kl.I

kl.II

kl.III

kl.IV

kl.V

kl.VI

kl.VII

kl.VIII

razem

2020

9

6

7

10

0

14

15

23

84

2021

4

9

6

10

10

0

14

16

69

2020

4

3

2

9

2021

0

2

2

4

2020

3

2

4

7

5

8

6

4

39

2021

6

3

2

4

6

5

8

6

40

2020

12

15

12

11

7

12

16

10

95

2021

10

13

18

14

11

7

12

15

100

2020

4

12

5

21

2021

2

3

9

14

2020

3

0

3

6

2021

4

2

0

6

2020

8

15

12

12

13

13

20

13

106

2021

10

9

16

13

12

13

13

20

106

2020

11

7

6

8

9

11

8

10

70

2021

9

13

7

6

8

9

12

9

73

2020

0

3

3

6

0

3

5

4

24

2021

4

0

3

3

6

0

3

5

24

2020

54

63

54

54

34

61

70

64

454

2021

49

54

63

50

53

34

62

71

436

SP w Bachórzu

SP w Dąbrówce
Starzeńskiej

średnioroczna
liczba uczniów
w SP
79

7

SP w Dylągowej

39

SP nr 1 w Harcie

97

SP nr 2 w Harcie

19

SP w Laskówce

6

SP w Łubnie

106

SP w Pawłokomie

71

SP w Ulanicy

24

razem

448

źródło danych w tabeli: SIO stan na 30.09.2020 r. i 30.09.2021 r.

W Gminie Dynów w roku szkolnym 2021/2022 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 2021/2022 dwa oddziały
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poniżej „0”. Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym 2021/2022
obrazuje tabela poniżej:

Nazwa szkoły

3 latki

4 latki

5 latki

6 latki

Razem

Oddz. Przedszkolny w SP w Bachórzu

3

8

12

5

28

Oddz. Przedszkolny w SP w Dąbrówce Starzeńskiej

0

0

1

1

2

Oddz. Przedszkolny w SP w Dylągowej

0

3

3

4

10

Oddz. Przedszkolny w SP nr 1 w Harcie

0

2

7

10

19

Oddz. Przedszkolny w SP nr 2 w Harcie

0

2

4

7

13

Oddz. Przedszkolny w SP w Laskówce

0

0

0

0

0

Oddz. Przedszkolny w SP w Łubnie

6

7

11

10

34

Oddz. Przedszkolny w SP w Pawłokomie

7

7

9

8

31

Oddz. Przedszkolny w SP w Ulanicy

0

2

3

3

8

16

31

50

48

145

Razem
źródło danych w tabeli: SIO, stan na 30.09.2021 r.

Tabela przedstawiająca liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach przedszkolnych. Stan na
30.09.2021r.

4.2. Pracownicy w placówkach oświatowych na terenie Gminy Dynów
W roku szkolnym 2021/2022 wg stanu na dzień 30.09.2021r. w placówkach oświatowych
działających na terenie Gminy Dynów jest zatrudnionych 124 nauczycieli – 96,77 etatów.

38
Gmina Dynów

Stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach obrazuje tabela:
Nazwa

stan

szkoły

30.09.202
0

SP

na

r.

stażyst

kontrakto

mianowan

dyplomowan

a

wy

y

y

razem

liczba

i

etatów
pedagogicznych

1 r.

w szkole

1

1,22

1

12,73

15,95

2021

0

1,22

1,22

12,43

14,87

w 2020

0

0

0,16

4,33

4,49

2021

0

0

0,93

2,13

3,06

w 2020

0

1

0,24

8,84

10,08

2021

0

1

0,58

8,73

10,31

SP nr 1 2020

0

0,61

0

14,14

14,75

2021

0

0,61

0

14,9

15,51

SP nr 2 2020

0

0

1,5

3,99

5,49

1

0

1,33

2,88

5,21

0,78

0

2,33

0,55

3,66

2021

0

0

2,22

0,33

2,55

w 2020

3

2,39

1,78

14,4

21,57

2021

2

2,39

1,67

15,83

21,89

w 2020

0

0,92

1,17

11,83

13,92

2021

0

0,96

1,17

11,3

13,43

w 2020

0

2,11

0,9

7,11

10,12

2021

0

3,11

0,95

5,88

9,94

2020

4,78

8,25

9,08

77,92

100,03

2021

3

9,29

10,07

74,41

96,77

zu
SP

Dąbrów

uczniów

30.09.202

w 2020

Bachór

Średnioroczna

15,59

4,01

ce
Starz.
SP

Dylągo

10,16

wej

w

15,00

Harcie

w

2021

5,40

Harcie
SP

w 2020

Lasków

3,29

ce
SP

Łubnie
SP

Pawłok

21,68

13,76

omie
SP

Ulanicy

razem

10,06

98,94

Tabela przedstawiająca stan zatrudnienia wg stopni awansu zawodowego nauczycieli. Stan na 30.09.2021r.
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Stan zatrudnienia pracowników niepedagogicznych przedstawia poniższa tabela:
Wyszczególnienie

SP w Bachórzu

SP w Dąbrówce
Starzeńskiej
SP w Dylągowej

SP nr 1 w
Harcie
SP nr 2 w
Harcie
SP w Laskówce

SP w Łubnie

SP w
Pawłokomie
SP w Ulanicy

razem

stan na
30.09.2020
r. i
30.09.2021
r.

obsługa

wg
liczby
umów

wg etatu

wg
liczby
umów

wg etatu

2020

4

3,5

1

1

0

0

2021

4

3,5

1

1

0

0

2020

2

1,5

0

0

0

0

2021

2

1,5

0

0

0

0

2020

2

2

0

0

0

0

2021

2

2

0

0

0

0

2020

4

3,5

1

0,58

1

1

2021

4

3,5

1

0,65

1

1

2020

2

1,5

0

0

0

0

2021

2

1,5

0

0

0

0

2020

1

0,5

0

0

0

0

2021

1

0,5

0

0

0

0

2020

3

3

1

1

0

0

2021

3

3

1

0,88

0

0

2020

3

3

0

0

0

0

2021

3

3

0

0

0

0

2020

2

1,5

0

0

0

0

2021

2

1,5

0

0

0

0

2020

23

20

3

2,58

1

1

2021

23

20

3

2,53

1

1

pomoc nauczyciela

pomoc
administracyjna z
UP
wg
wg etatu
liczby
umów

źródło danych w tabeli: własne/referat oświaty w UG, stan na 30.09.2021 r.
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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 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku
wynosiła 3 537,80 zł.
Zgodnie z tym średnie wynagrodzenie nauczycieli wynosiło wg tabeli:
Stopień awansu
zawodowego

Nauczyciel stażysta
Nauczyciel
kontraktowy
Nauczyciel
mianowany
Nauczyciel
dyplomowany

-

Nauczyciel stażysta
Nauczyciel
kontraktowy
Nauczyciel
mianowany
Nauczyciel
dyplomowany

Średnie wynagrodzenie wg
ustawy Karty Nauczyciela

Średnioroczna liczba etatów
ustalana dla okresów
obowiązywania poszczególnych
kwot bazowych
01.01.2021 r.
01.09.2021 r.
31.08.2021 r.
31.12.2021 r.
3,91
3,91
7,58
7,58

01.01.2021 r.
31.08.2021 r.
3 537,80 zł
3 926,96 zł

01.09.2021 r.
31.12.2021 r.
3 537,80 zł
3 926,96 zł

5 094,43 zł

5 094,43 zł

9,15

9,15

6 509,55 zł

6 509,55 zł

75,88

75,88

Suma iloczynów średniej
liczby etatów i średnich
wynagrodzeń, o których
mowa w art. 30 ust. 3 KN,
ustalonych dla okresów
obowiązywania
poszczególnych kwot
bazowych
165 993,58 zł
357196,28 zł

Wydatki poniesione w
roku na wynagrodzenia
w składkach
wskazanych w art. 3
ust. 1KN

Kwota różnicy

180 747,69 zł
363 334,73 zł

14 754,11 zł
6 138,45 zł

559 368,41 zł

533 975,65 zł

-25 392,76 zł

5 927 335,85 zł

5 972 135,71 zł

44 799,86 zł

źródło danych w tabeli: sprawozdanie o wysokości wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
prowadzonych przez Gminę Dynów za 2021 r.

Z przeprowadzonej analizy wydatków poniesionych w roku kalendarzowym 2021 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, kontraktowi i dyplomowani otrzymali wynagrodzenie przewyższające wysokość
średniego wynagrodzenia i nie było konieczne wypłacanie im dodatków uzupełniających.
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Natomiast nauczyciele mianowani nie osiągnęli wymaganego średniego wynagrodzenia
i wypłacono im dodatki uzupełniające w łącznej wysokości 25 392,76zł.

1=
2+3+4+5+6+7

2

SP w
Bachórzu

1 615 873,83 zł

10 810,32
zł

SP w
Dąbrówce
Starzeńskiej

434 226,44 zł

198,00 zł

SP w
Dylągowej

1 104 814,49 zł

6 154,92 zł

SP nr 1 w
Harcie

1 853 162,72 zł

SP nr 2 w
Harcie

3

wydatek na 1
ucznia

średnioroczna
liczba uczniów

dochody gmina

subwencja
oświatowa ze
zwiększeniem

program rządowy
"Laboratoria
przyszłości"

program rządowy
dotacja "Aktywana
tablica"

program rządowy
dotacja "Poznaj
Polskę"

dotacja
podręcznikowa
(rozdział: 80153)

wydatki
(rozdziały: 80101,
80146, 80150,
80153, 80195)

Nazwa szkoły

4.3. Koszt utrzymania szkół podstawowych w 2021 r. - wydatki bieżące ( bez wydatków
majątkowych )

4

5

6

7

8

9 = 1/8

35 000,00 zł

30 000,00 zł

1 205 522,26 zł

334 541,25 zł

79

20 454,00 zł

30 000,00 zł

112 951,17 zł

291 077,27 zł

7

62 032,00 zł

30 000,00 zł

481 411,93 zł

574 747,64 zł

39

28 329,00 zł

12 948,42
zł

30 000,00 zł

1 396 296,70 zł

413 917,60 zł

97

19 105,00 zł

538 264,12 zł

1 544,40 zł

30 000,00 zł

263 552,75 zł

243 166,97 zł

19

28 330,00 zł

SP w
Laskówce

270 182,80 zł

792,00 zł

25 725,00 zł

76 732,35 zł

166 933,45 zł

6

45 030,00 zł

SP w Łubnie

2 136 418,04 zł

15 049,16
zł

52 922,90 zł

1 666 070,66 zł

367 375,32 zł

106

20 155,00 zł

SP w
Pawłokomie

1 454 833,28 zł

9 645,24 zł

30 000,00 zł

863 376,29 zł

539 311,75 zł

71

20 491,00 zł

SP w Ulanicy

896 989,93 zł

4 490,56 zł

26 436,00 zł

321 968,50 zł

544 094,87 zł

24

37 375,00 zł

razem

10 304 765,65 zł

61 633,02
zł

25 000,00 zł

70 000,00 zł

285 083,90 zł

6 387 882,61 zł

3 475 166,12 zł

448

23 002,00 zł

ujęcie %

100%

0,60%

0,24%

0,68%

2,77%

61,99%

33,72%

12 500,00 zł

35 000,00 zł
12 500,00 zł

Tabela przedstawiająca koszty utrzymania szkół podstawowych w 2021r.
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dotacja (dla 3-5 latków)

subwencja (dla 6
latków)

gmina

średnioroczna liczba
uczniów

wydatek na 1 ucznia

1 = 2+3+4

2

3

4

5

6 = 1/5

Oddz.
Przedszkolny
w SP w
Bachórzu

258 597,44 zł

29 420,00 zł

22 087,14 zł

207 090,30 zł

25

10 344,00 zł

Oddz.
Przedszkolny
w SP w
Dąbrówce
Starzeńskiej

151 641,72 zł

2 942,00 zł

16 565,36 zł

132 134,36 zł

4

37 910,00 zł

Oddz.
Przedszkolny
w SP w
Dylągowej

123 163,98 zł

11 768,00 zł

27 608,92 zł

83 787,06 zł

12

10 264,00 zł

Oddz.
Przedszkolny
w SP nr 1 w
Harcie

128 757,94 zł

4 413,00 zł

44 174,28 zł

80 170,66 zł

14

9 197,00 zł

Oddz.
Przedszkolny
w SP nr 2 w
Harcie

126 542,60 zł

16 181,00 zł

11 043,57 zł

99 318,03 zł

13

9 734,00 zł

Oddz.
Przedszkolny
w SP w
Laskówce

54 678,02 zł

1 471,00 zł

16 565,36 zł

36 641,66 zł

3

18 226,00 zł

Oddz.
Przedszkolny
w SP w
Łubnie

256 068,40 zł

35 304,00 zł

55 247,85 zł

165 516,55 zł

34

7 531,00 zł

Oddz.
Przedszkolny
w SP w
Pawłokomie

202 115,54 zł

23 536,00 zł

44 174,28 zł

134 405,26 zł

26

7 774,00 zł

Oddz.
Przedszkolny
w SP w
Ulanicy

113 536,03 zł

8 826,00 zł

22 087,14 zł

82 622,89 zł

9

12 615,00 zł

1 415 101,67 zł

133 861,00 zł

259 553,90 zł

1 021 686,77 zł

140

10 108,00 zł

Nazwa szkoły-skrót

wydatki ogółem w
rozdziałach: 80103 i
80149

Koszt utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2021 r. wydatki bieżące (bez wydatków majątkowych)

Razem
ujęcie %

100,00%

9,46%

18,34%

72,20%
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4.4. 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 2020/2021
dowozy realizowane są przez Gminę Dynów własnymi środkami transportowymi. W roku
2020/2021 dowożonych było 118 uczniów,
Dla uczniów wymagających specjalistycznej opieki gmina zorganizowała bezpłatny transport
do najbliższych szkół i ośrodków zapewniających właściwą realizację obowiązku szkolnego..
Z tej formy realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki korzystało w roku szkolnym
2020/21 -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.

2020
/
2021
2021
/
2022

Liczba dzieci i uczniów niepełnosprawnych
dowożonych do szkół/placówek specjalnych

Niepubliczny
Publiczna
Ośrodek
Szkoła
Rewalidacyjno Podstawowa w
Iskani z
Wychowawczy
oddziałami
CARITAS w integracyjnymi
Wysokiej

transport
zbiorowy
27
70

97

transport
zbiorowy
2

27

118

2

91

Zespół Szkół
Specjalnych
im. UNICEF
w Rzeszowie

transport zbiorowy/
1 indywidualny
1
9

1

9

razem

razem

szkoła
podstawowa

oddział
przedszkolny

rok szkolny

Liczba dzieci i uczniów
dowożonych do szkół
prowadzonych przez gminę
(transport własny Gminy)

12

12

w tym 1
uczeń/dowóz
indywidualny/u
mowa z
rodzicem

Tabela przedstawiająca liczbę dowożonych uczniów w gminie w 2021

5. 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
44
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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 43,95 ha (w 2021r.
zwiększona została powierzchnia nieruchomości rolnych w wyniku komunalizacji sześciu
nieruchomości Skarbu Państwa w miejscowości Dylągowa na łączną powierzchnię 1,86 ha),
nieruchomości leśne o powierzchni 145,91 ha (w 2021 roku zwiększona została powierzchnia
nieruchomości leśnych poprzez nabycie w drodze darowizny pięciu działek leśnych
w miejscowości Laskówka o łącznej powierzchni 1,19 ha) oraz nieruchomości zabudowane
o powierzchni 16,79 ha (w 2021 roku zwiększona została powierzchnia nieruchomości
zabudowanych poprzez nabycie w drodze darowizny jednej działki zabudowanej budynkiem
mieszkalnym w miejscowości Laskówka o

powierzchni 0,46 ha). Gospodarowanie

nieruchomościami gminnymi odbywa się w głównej mierze w zakresie bieżącej ewidencji,
najmu, dzierżawy, użyczenia oraz sprzedaży.
5.1.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

12,07

22,87

-

2,74

Harta

2,71

3,26

0,16

1,42

5,04

Laskówka

1,36

3,72

2,51

-

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

-

-

-

-
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Razem

16,33

43,95

145,91

9,14

23,71

Powierzchnia nieruchomości stanowiących własność Gminy Dynów według formy zagospodarowania w ha

L.p.

Nazwa obiektu

Miejscowość

Użytkownik

1.

Dom Ludowy

Harta

2.

Agronomówka

Łubno

Mieszkania komunalne, biblioteka, przychodnia lekarska
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.
8.

Biblioteka
Świetlica

Bachórz

Biblioteka

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

OSP Dąbrówka Starzeńska

13.

Budynek OSP

Dąbrówka
Starzeńska
Harta

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

19.

Budynek mieszkalny

Harta

Budynek w ewidencji zabytków, wymaga
rewitalizacji
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

SP w Dąbrówce Starzeńskiej

28.

Budynek szkolny

29.

Budynek szkolny

Dąbrówka
Starzeńska
Dąbrówka
Starzeńska
Dylągowa

OSP Harta, Klub HDK „Nadzieja”

we władaniu SP w Dąbrówce Starzeńskiej
SP w Dylągowej
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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 Dębiną”
Świetlica wiejska
„Kazimierówka”
Baza sprzętu i transportu

Bachórz

kompleks obiektów UG Dynów

36.
37.

Łubno
Harta

UG Dynów

Tabela obiektów budowlanych będących własnością Gminy Dynów bez działek wykorzystywanych jako lokalna sieć drogowa

W 2021 r. Gmina Dynów pod nadzorem Nadleśniczego Nadleśnictwa Dynów pozyskała
drewno iglaste w gatunku jodła na działce nr 2040 w miejscowości Dylągowa. Ścinka drzew
odbyła się w ramach wytycznych zawartych w Uproszczonym Planie Urządzenia Lasu
określającym zasady gospodarki leśnej w okresie 10 lat. Gmina Dynów pozyskała 146,38 m3
drewna

wielkowymiarowego.

Sprzedaż

surowca

odbyła

się

w

formie

przetargu

nieograniczonego za łączna kwotę 43 852,47 zł brutto. Koszty pozyskania drewna wyniosły
12882,32 zł.
5.2.Podziały i rozgraniczenia
Podział nieruchomości jest postępowaniem zmierzającym, do wydzielenia nowych działek
gruntu przy uwzględnieniu całości uwarunkowań prawnych. Jest to proces złożony z uwagi na
zróżnicowane źródła prawne i wynikające z nich ograniczenia. W wyniku zatwierdzonego
podziału nieruchomości powstaje dokumentacja niezbędna do przeniesienia własności
i ujawnienia w katastrze nieruchomości.
W 2021 roku wydanych zostało 18 decyzji zatwierdzających podziały geodezyjne
nieruchomości (w tym rolnych, leśnych oraz zabudowanych) będących własnością osób
fizycznych.
Miejscowość
Bachórz
Dąbrówka Starzeńska
Harta
Łubno
Pawłokoma
Wyręby
Razem

Liczba wydanych decyzji
3
1
3
6
4
1
18
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5.3.Ewidencja porządkowa nieruchomości
W zakresie ewidencji porządkowej nieruchomości w 2021 roku nadanych zostało 24 punktów
adresowych na nowopowstałe budynki mieszkalne.
Miejscowość
Bachórz
Dąbrówka Starzeńska
Harta
Łubno
Pawłokoma
Wyręby
Razem

Liczba wydanych decyzji
2
2
11
6
2
1
24

6. DROGI I INWESTYCJE
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
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.

Lp.

Wykaz dróg gminnych publicznych z nadanymi numerami na terenie Gminy Dynów
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
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2.

1 08340 R

Dąbrówka St. - przez wieś

2,860

3.

1 08342 R

Dąbrówka St. - Reszów

0,550

4.

1 08341 R

Dąbrówka St. - Reszów dział

0,590

5.

1 08329 R

Dąbrówka St. - do Sanu

0,360
Suma:

4,710

Wieś - Dylągowa
1.

1 08335 R

Dylągowa - Mały gościn.

3,300

2.

1 08337 R

Dylągowa - przez wieś

2,950

3.

1 08339 R

Dylągowa - koło starej szkoły

2,700

4.

1 08338 R

Dylągowa - Łączki

2,100

5.

1 08336 R

Dylągowa - do Bartkówki

0,450
Suma:

11,500

Wieś - Harta
1.

1 08314 R

Harta - koło Kaniuczaka

0,520

2.

1 08306 R

Harta - Harta Wysoka

5,900

3.

1 08310 R

Harta - koło Kościoła

1,570

4.

1 08309 R

Harta - Ciepła Połać

1,250

5.

1 08308 R

Harta - Berlin

0,600

6.

1 08307 R

Harta - Montewki

0,650

7.

1 08312 R

Harta - Pustki i Miasteczko

1,550

8.

1 08311 R

Harta - Okrajce

2,100
Suma:

14,140

Wieś - Laskówka
1.

1 08317 R

Laskówka - Na Rafała

2,910

2.

1 08322 R

Laskówka - Stary Gościn.

0,670

3.

1 08320 R

Laskówka - Pieniążkówka

2,400

4.

1 08318 R

Laskówka - Górna wieś

1,150

5.

1 08298 R

Laskówka - przez las

1,100
Suma:

8,230

Wieś - Łubno
1.

1 08305 R

Łubno - Łazek

0,850

2.

1 08327 R

Łubno - Kiełbasówka

0,650

3.

1 08326 R

Łubno - do cmentarza

0,550

4.

1 08330 R

Łubno - Działowa do Dynowa

3,800

5.

1 08328 R

Łubno - Tućkówka do działu

1,500

6.

1 08325 R

Łubno - Łubienka

0,550

7.

1 08347 R

Łubno - Widłakówka

3,350

8.
9.

1 08346 R
1 08344 R

Łubno- do b. PGR
Łubno - Kazim. - Ulanica

3,180
0,780
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10.

1 08345 R

Łubno - Zaguminek

0,300
Suma:

15,510

Wieś - Pawłokoma
1.

1 08299 R

Pawłokoma do Sanu

1,450

2.

1 08300 R

Pawłokoma na Popa

2,200

3.

1 08332 R

Pawłokoma - Radanówki

2,540

4.

1 08333 R

Pawłokoma - Zagóra

2,000

5.

1 08331 R

Pawłokoma - Gruszowo

1,090

6.

1 08323 R

Pawłokoma - od Bartkówki

0,500

7.

1 08334 R

Pawłokoma - Na Kaszyckiego

1,060
Suma:

10,840

Wieś - Ulanica
1.

1 08313 R

Ulanica - Cesarski Gościn.

0,910

2.

1 08315 R

Ulanica - na Budy

0,750

3.

1 08316 R

Ulanica - Zarzeki

0,260

4.

1 08344 R

Ulanica - do Kazimierówki

0,440

5.

1 08343 R

Ulanica - poprzeczna

1,680
Suma:

4,040

Wieś - Wyręby
1.

1 08303 R

Wyręby - do lasu

1,600

2.

1 08302 R

Wyręby - do basenu

1,030

3.

1 08301 R

Wyręby - koło OSP

0,500

4.

1 08304 R

Wyręby - Obwodnica

0,400
Suma:

3,530

6.1. Roboty i inwestycje drogowe
W 2021 roku przeprowadzone zostały następujące prace:
➢ Remont drogi działka nr ewid. 4285 w km 0+000 – 0+860 w miejscowości Harta
(łączny

odcinek

860 m)

–

wykonanie

nawierzchni

z

kruszyw

łamanych

zabezpieczonych geokratą. Całkowita wartość zadania 158 670,00 zł, w tym
dofinansowanie z Funduszu Solidarności UE kwotą 158 670,00 zł.
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➢ Remont drogi nr 108340 R Przez Wieś w Dąbrówce Starzeńskiej polegający na
montażu korytek betonowych i płyt ażurowych w rowie w ilości łącznej 336 mb na
kwotę 39 497,76 zł, w tym fundusz sołecki 29 003,74 zł.

➢ Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce ewid nr 2095/2
w miejscowości Łubno – wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku 103 m za kwotę
28 137,25 zł – dofinansowano z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie
23 241,37 zł

➢ Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce ewid nr 4600
w miejscowości Harta – wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku 275 m za kwotę
80 825,44 zł – dofinansowano z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 66
758,63 zł
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➢ Remont drogi gminnej nr 108314 R Koło Kaniuczaka w miejscowości Harta na
kwotę 27 837,36 zł, polegający na wykonaniu nakładki na istniejący asfalt.

➢ Remont drogi gminnej nr 108322 R Stary Gościniec w miejscowości Laskówka na
kwotę 39 852,00 zł w tym fundusz sołecki na kwotę 25 929,61 zł, polegający na
wykonaniu nakładki na istniejący asfalt.

➢ Remont drogi gminnej nr działki ewid. nr 476/5 w miejscowości Laskówka na kwotę
9 630,90 zł, polegający na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej.
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➢ Remont drogi gminnej nr działki ewid. nr 1146/1 w miejscowości Bachórz (droga do
szkoły) na kwotę 49 273,80 zł w tym fundusz sołecki na kwotę 42 522,60 zł, polegający
na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej.

➢ Remont drogi gminnej nr działki ewid. nr 2707 w miejscowości Łubno na kwotę 26
524,95 zł, polegający na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej.
➢ Remont drogi gminnej nr 108335 R Mały Gościniec w miejscowości Dylągowa na
kwotę 398 003,12 zł.

➢ Remont drogi gminnej nr działkach ewid. nr 2100, 2210, 2184 w miejscowości
Ulanica na kwotę 26 524,95 zł,

polegający na wykonaniu nowej nawierzchni

asfaltowej.
➢ Remont drogi gminnej nr działkach ewid. nr 1967/1, 1968/1, 2032/1, 2026/1
w miejscowości Ulanica na kwotę 24 529,68 zł, polegający na wykonaniu nowej
nawierzchni asfaltowej.

➢ Remont drogi gminnej nr działki ewid. nr 2691 w miejscowości Łubno na kwotę 54
859,23 zł, polegający na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej.

➢ Remont drogi gminnej nr 108303 R Do Lasu w miejscowości Wyręby na kwotę 43
046,18 zł, polegający na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej.

➢ Dofinansowano w kwocie 5 249,02 zł remont chodnika w miejscowości Bachórz,
w ciągu Drogi Wojewódzkiej Przemyśl – Domaradz.

➢ W ramach Funduszu Sołeckiego w miejscowości Dąbrówka za kwotę 20 000,00 zł
zakupione zostało kruszywo, rury na przejazdy oraz elementy betonowe do
wmontowania w drogi gminne.
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➢ W ramach Funduszu Sołeckiego w miejscowości Harta za kwotę 7 470,00 zł zakupione
zostały elementy betonowe do wmontowania w drogi gminne.

➢ W ramach Funduszu Sołeckiego w miejscowości Pawłokoma za kwotę 32 746,16 zł
zakupiony został łupek celem wbudowania w drogi gminne.

Zakupione zostało kruszywo do utwardzania nawierzchni dróg gminnych. W ramach tego
zadania zakupiona została mieszanka kruszyw za kwotę 113 719,65 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.
6.2.Prace remontowe i inne.
Wykaz zadań wykonanych w roku 2021
Lp.
2
1
3.
4
5
9

Określenie miejsca
wykonania zadania
Laskówka –Dom
Strażaka
Sz P Łubno
Stanica Bachórz
Pawłokoma
Dynów – budynek
administracyjny
Ulanica
Utrzymanie dróg
gminnych

11

Utrzymanie terenów
zielonych

12

Teren gminy

Zakres prac
- wykonanie remontu pomieszczeń „ izby pamięci” i zaplecza
sanitarnego w budynku
- wykonanie ogrodzenia terenu szkoły
- wykonanie ogrodzenia terenu ośrodka
- remont pomieszczeń zaplecza w budynku.
- remonty pomieszczeń administracyjnych
- cd. wykonanie termomodernizacji budynku DL-OSP
- montaż znaków drogowych
- wycinanie drzew, zakrzaczeń i porostów, koszenie traw na
poboczach i przy drogach gminnych
- czyszczenie przepustów z namułu,
- ręczne rozścielenie warstwy klińca
(realizowane przy remontach dróg )
- wstawienie kręgów, przepustów i rur drogowych
- 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 cięgników ogrodowych)
- bieżące utrzymanie porządku w wiatach i zatokach
przystankowych.
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci
(zadanie wykonywane sezonowo wg potrzeb)
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6.3.Pozostałe działania i inwestycje
188/2021

Budowa Przydomowych
oczyszczalni ścieków na
terenie Gminy Dynów

189/2021

Dowóz dzieci
niepełnosprawnych w
Gminie Dynów w roku
szkolnym 2021-2022

190/2021

Remont dróg gminnych w
Gminie Dynów w 2021 r

191/2021

Przebudowa-Modernizacja
dróg dojazdowych do
gruntów rolnych w obrębie
Harta dz nr 4600 i obrębie
Łubno dz nr 2095/2
Konserwacja oświetlenia
ulicznego

RIIKPiF2021/01

RIIKPiF2021/02

Wdrożenie i eksploatacja
platformy zamówień
publicznych

RIIKPiF2021/03

Adaptacja gotowego
projektu kontenerowej
stacji transformatorowej
ST dla proj. „Oczyszczalni
ścieków w miejscowości
Bachórz - na działce
1714/1 , obr Bachórz, jedn.
ewid. Dynów.
Wykonanie dokumentacji
projektowej
wielobranżowej
przebudowy kotłowni wraz
z instalacją co w Domu
Ludowym w Harcie
Malowanie garażu i
wymiana drzwi wew na
aluminiowe w OSP w
Bachórzu

RIIKPiF2021/04

RIIKPiF2021/05

RIIKPiF2021/06

Wymiana lamp oświetlenia
ulicznego 54 szt na
obwodzie Harta 2,3,6 w m.
Harta i obwodzie Ulanica 1
w m. Ulanica

EKOFIRMA Przemysław
Gruszka, ul. L.
Waryńskiego 18a, 27-400,
Ostrowiec Świętokrzyski
Usługi TransportowoTurystyczne Witold
Nawojski Sonina 493c, 37100 Łańcut NIP 815-10096-35, REGON 690508801
Miejskie Przedsiębiorstwo
Dróg i Mostów Sp z oo, ul.
Rejtana 6, 35-310 Rzeszów
Rejon Budowy Dróg i
Mostów w Krośnie Sp z oo,
ul. Tysiąclecia 38, 38-400
Krosno

1 926 327,60 zł

Zakład Instalatorstwa
Elektrycznego Henryk
Hadam ul. 1 Maja 35A, 36065 Dynów
Zakład Elektronicznej
Techniki Obliczeniowej
ZETO Sp z oo, ul.
Diamentowa 2, 20-447
Lublin
Biuro Projektowo
Konsultingowe mgr inż.
Andrzej Rygiel z siedzibą ul.
Geodetów 1, 35-328
Rzeszów, NIP 813 111 89
99

50 000,00 zł

ASANIT Joanna ŻakMazurkiewicz, ul.
Mikołajczyka 10/27 35-209
Rzeszów

38 130,00 zł

Przedsiębiorstwo
Budowlano Inżynieryjne
BUDOMINEX Dominik
Oleszko, Izdebki 390B 36203 Izdebki
Zakład Instalatorstwa
Elektrycznego Henryk
Hadam ul. 1 Maja 35A, 36065 Dynów

10 015,79 zł

96 940,80 zł

423 223,38 zł

108 962,69 zł

3 431,70 zł

9 840,00 zł

41 580,00 zł
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RIIKPiF2021/07

RIIKPiF2021/08

RIIKPiF2021/09

RIIKPiF2021/10

RIIKPiF2021/11

RIIKPiF2021/12

RIIKPiF2021/13

RIIKPiF2021/14

RIIKPiF2021/15

RIIKPiF2021/16

Opracowanie Programu
funkcjonalno –
użytkowego budowy
przydomowych
oczyszczalni ścieków na
obszarze Natura 2000 w
Gminie Dynów
Wykonanie projektu
budowlanego oświetlenia
ulicznego drogi gminnej nr
ewid 2648 i 2643 w m.
Harta
Wykonanie projektu
budowlanego oświetlenia
ulicznego drogi
powiatowej nr 1426R w m.
Harta (od skrzyżowania z
drogą woj. do Harta Lipnik)
Wykonanie projektu
budowlanego oświetlenia
stadionów w Bachórzu i w
Harcie
Nadzór inwestorski
Budowa Przydomowych
oczyszczalni ścieków na
terenie Gminy Dynów
Budowa obiektów małej
architektury miejscu
publicznym na dz. nr
17047 w miejscowości
Bachórz
Nadzór inwestorski
Budowa obiektów małej
architektury miejscu
publicznym na dz. nr
17047 w miejscowości
Bachórz
Wykonanie projektu
budowlanego oświetlenia
ulicznego drogi
powiatowej nr 1428R w m.
Łubno
Wykonanie projektu
budowlanego oświetlenia
ulicznego drogi
powiatowej nr 1433R w m.
Laskówka
Wykonanie dokumentacji
projektowej
wielobranżowej
przebudowy, rozbudowy

Biuro Projektów
Inżynierskich PRO-GRESS
Piotr Niedźwiecki, ul. A.
Mickiewicza 75, 37-600
Lubaczów

11 070,00 zł

Biuro Inżynierskie Andrzej
Żelaznowski, ul.
Poniatowskiego 53, 37-500
Jarosław

11 685,00 zł

Biuro Inżynierskie Andrzej
Żelaznowski, ul.
Poniatowskiego 53, 37-500
Jarosław

17 220,00 zł

Biuro Inżynierskie Andrzej
Żelaznowski, ul.
Poniatowskiego 53, 37-500
Jarosław
Pałysiewicz Krzysztof,
Krasne 961B, 36-007
Krasne

8 979,00 zł

Magic Garden Sp z oo, ul.
Waszyńskiego 60a, 88-170
Pakość

81 697,83 zł

Paweł Pawłowski, ul.
Sikorskiego 58D, 36-065
Dynów PESEL
83122015738

2 000,00 zł

Biuro Inżynierskie Andrzej
Żelaznowski ul.
Poniatowskiego 53, 37-500
Jarosław

19 311,00 zł

Biuro Inżynierskie Andrzej
Żelaznowski ul.
Poniatowskiego 53, 37-500
Jarosław

11 254,50 zł

ASANIT Joanna ŻakMazurkiewicz, ul.
Mikołajczyka 10/27 35-209
Rzeszów

48 585,00 zł

8 000,00 zł
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budynku świetlicy na Dom
Seniora w m. Bachórz

RIIKPiF2021/17

RIIKPiF2021/18

RIIKPiF2021/19

RIIKPiF2021/20

RIIKPiF2021/21

Wykonanie konstrukcji
stalowych schodów wraz z
balustradą w DN w
Dąbrówce Starzeńskiej i
Harcie oraz przy budynku
Przedszkola w m. Łubno
Wykonanie części
ogrodzenia Szkoły
Podstawowej w Łubnie
(około 80 m w tym 3
bramy wjazdowe
skrzydłowe)
Budowa Domu
Przedpogrzebowego w m.
Dylągowa - Etap 3

Wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej
rozbudowy i przebudowy
boiska sportowego w m.
Bachórz
Dowóz dzieci
niepełnosprawnych w
Gminie dynów od 01-092021 do 30-09-2021

RIIKPiF2021/22

Remont pomieszczeń
szkolnych w budynku SP nr
1 w Harcie

RIIKPiF2021/23

Wymiana pokrycia
dachowego budynku OSP
w Dylągowej

RIIKPiF2021/24

Wykonanie dokumentacji
projektowej sieci
wodociągowej wraz z
przyłączami w m Łubno
Budowa oświetlenia
ulicznego drogi
powiatowej ze stacji
TRAFO Ulanica 3 w m.
Ulanica

RIIKPiF2021/25

METALPlAST Fuksa Lesław ,
Łubno 278 A, 36-065
Dynów, NIP 795-131-68-93

22 500,00 zł

METALPlAST Fuksa Lesław ,
Łubno 278 A, 36-065
Dynów, NIP 795-131-68-93

31 460,00 zł

Firma Produkcyjno
Usługowo Handlowa FRANBUD Franciszek Oleszko,
Izdebki 390B, 36-203
Izdebki
Witold Gładysz Usługi
Projektowo-Wykonawcze,
ul.Poniatowskiego 53 p.10,
37-500 Jarosław

92 991,42 zł

Usługi TransportowoTurystyczne Witold
Nawojski Sonina 493c, 37100 Łańcut NIP 815-10096-35, REGON 690508801
Firma TransportowoUsługowo-RemontowoBudowlana PAŻ-PYŚ
Grzegorz Paździorny ul. ks.
J. Ożoga 30A/3 36-065
Dynów
Firma Produkcyjno
Usługowo Handlowa FRANBUD Franciszek Oleszko,
Izdebki 390B, 36-203
Izdebki
Usługi Projektowe i
Obsługa Inwestycji Jerzy
Grad Krzemienica 632A,
37-127 Czarna
Usługi Elektryczne ELCONTROL Damian Bielec, ul
1 Maja 5/14, 36-065
Dynów

36 285,00 zł

12 000,00 zł

68 853,83 zł

109 839,00 zł

51 580,05 zł

57
Gmina Dynów

RIIKPiF2021/26

RIIKPiF2021/27

RIIKPiF2021/28

RIIKPiF2021/29

RIIKPiF2021/30

RIIKPiF2021/31

RIIKPiF2021/33

RIIKPiF2021/34

Projektu budowlanego
remontu elewacji,
wymiany okien i
zewnętrznych drzwi
wejściowych oraz
renowacji drewnianych
drzwi wejścia
południowego budynku
Urzędu Gminy w Dynowie
Wykonanie i montaż
bramy i furtki wraz z
montażem powierzonej
bramy na Stanicy w m.
Bachórz
Wymiana lamp oświetlenia
ulicznego na obwodzie
Ulanica 2,3 w m. Ulanica
(27 szt) i na obwodzie
Dylągowa 2,3,5,6,7,8,9 w
m. Dylągowa (80 szt)
Opracowanie zmiany
studium uwarunkowań i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Dynów
umowa o świadczenie
usług dostępu do
oprogramowania Voxly,
bieżącej aktualizacji
danych oraz przetworzenia
danych przestrzennych
Budowa oświetlenia
zewnętrznego na obiekcie
Stanica w m. Bachórz
Wymiana lamp oświetlenia
ulicznego na obwodzie
Harta 16 (13 szt) i na
obwodzie Dynów 20 w m.
Harta (13 szt)
Wymiana lamp oświetlenia
ulicznego na obwodzie
Laskówka 1,2,6 i 7 w m.
Laskówka (60 szt)

mgr inż. arch. Wojciech
Wierdak – Pracownia
Projektowa

9 500,00 zł

METALPlAST Fuksa Lesław ,
Łubno 278 A, 36-065
Dynów, NIP 795-131-68-93

2 740,00 zł

Zakład Instalatorstwa
Elektrycznego Henryk
Hadam ul. 1 Maja 35A, 36065 Dynów

80 977,05 zł

,,Geofabryka” Sp. zo.o.

29 274,00 zł

Geofabryka Sp. z o.o.

26 265,42 zł

Zakład Instalatorstwa
Elektrycznego Henryk
Hadam ul. 1 Maja 35A, 36065 Dynów
Zakład Instalatorstwa
Elektrycznego Henryk
Hadam ul. 1 Maja 35A, 36065 Dynów

17 931,71 zł

Zakład Instalatorstwa
Elektrycznego Henryk
Hadam ul. 1 Maja 35A, 36065 Dynów

45 387,00 zł

19 667,70 zł
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7. BUDOWNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA
7.1.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 1 415,32 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
120,05ha w miejscowości DYLĄGOWA od Dy 1 do Dy 19 - o powierzchni około
157,45 ha.

Uchwałą nr XXXI(187)2021 z dnia 20.07.2021 r. przystąpiono do sporządzenia zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dynów.
Celem podjęcia zmiany SUiKZP Gminy Dynów jest dostosowanie ustaleń kierunkowych do
nowych strategicznych priorytetów i uwarunkowań związanych z rozwojem funkcjonalnoprzestrzennym gminy oraz zmieniających się wyzwań środowiskowych.
Zakres zmiany Studium obejmuje teren w granicach administracyjnych gminy Dynów
przedstawionych na załączonej poniżej mapie.
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Mając na uwadze dostępność informacji o procesach inwestycyjnych jakie miało miejsce
przyjęto, że faktyczne zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym gminy przedstawione
zostaną za pomocą informacji dotyczących wydanych decyzji administracyjnych tj.:
Kadencja

Liczba

Liczba

Ogółem

Rady Gminy

decyzji o warunkach

decyzji o ustaleniu

liczba wydanych

Dynów2018-2023

zabudowy

lokalizacji inwestycji

decyzji

celu publicznego
2021

39

14

53

W Gminie Dynów w 2021 roku wydano 39 decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, z czego 27 dotyczyło zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
zabudowy zagrodowej – 4, 3 - rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, zmiany sposobu
użytkowania budynku, inne – 5.
Liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy z podziałem na miejscowości:
Bachórz - 11
Dąbrówka Starzeńska - 2
Dylągowa - 1
Harta - 9
Laskówka - 3
Łubno - 7
Pawłokoma - 2
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Ulanica - 1
Wyręby - 3
W ramach wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Gmina
Dynów wystąpiła z pięcioma wnioskami dla zadań pn.:
•

„Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr P1433R” na działkach
o numerach ewidencyjnych 1585, 1586/1, 1462/4, 1627, 1634 położonych
w miejscowości Laskówka, gmina Dynów.

•

„Budowa oświetlenia stadionu sportowego w Harcie” na działkach o numerach
ewidencyjnych 5023, 5087 położonych w miejscowości Harta, gmina Dynów.

•

„Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej dz. ew. nr 2648 i 2643
w miejscowości Harta” na działkach o numerach ewidencyjnych 4848, 4852/1, 4972,
2680, 2647, 2648, 2654, 2655, 2650, 2651, 2643, 2644 położonych w miejscowości
Harta oraz na działce nr ewid. 7 położonej w miejscowości Bachórz, gmina Dynów.

•

„Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr P1426R w miejscowości
Harta” na działkach o numerach ewidencyjnych 2674, 2680, 5086, 5087, 5023, 4986,
4985, 4984, 4983, 4982, 4981, 4980, 4975, 4974, 4973, 4972 położonych w
miejscowości Harta, gmina Dynów.

•

„Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr P1428R w miejscowości
Łubno” na działkach o numerach ewidencyjnych 289/1, 472/2, 472/1, 471, 470, 469,
468, 466, 465, 464, 462, 463, 458, 461/2, 461/1, 460, 459, 457, 456, 454/2, 290
położonych w miejscowości Łubno, gmina Dynów.

Liczba wydanych zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dynów wyniosła
150.
7.2.Ochrona środowiska
Jednym z zadań własnych Gminy Dynów jest ochrona środowiska. Gmina podejmuje liczne
działania w celu realizacji tego zadania.
➢ Drzewa
Wydawanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów oraz decyzji ws. naliczania opłat i kar za
usuwanie drzew:
•

2021 r. Wójt wydał 4 decyzji zezwalających na wycinkę drzew lub krzewów,
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•

2021 r. Wójt wystąpił z 6 wnioskami na usunięcie drzew rosnących na terenie Gminy
Dynów,

•

ponadto w roku 2021 rozpatrzono 70 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew przez osoby
fizyczne.

➢ Ścieki
Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest rozwiązaniem, które zdobywa coraz większą rzeszę
zwolenników wśród właścicieli gospodarstw domowych. Jest świetną, bo bardziej ekologiczną
i ekonomiczną alternatywą dla tradycyjnego betonowego szamba w związku z powyższym w
2021 roku rozpoczęto realizację projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
na terenie Gminy Dynów”, w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego
i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.5 Różnorodność biologiczna Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
W ramach niniejszego projektu zamontowanych zostało 124 przydomowe oczyszczalnie
ścieków na terenie Gminy Dynów.
Zrealizowanie projektu pozwoli zabezpieczyć środowisko naturalne przed odprowadzaniem nie
oczyszczonych ścieków bytowych do gruntu, a w konsekwencji przyczyni się do poprawy
gospodarki wodno-ściekowej oraz do ochrony wód powierzchniowych i podziemnych.
Całkowity koszt budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dynów
wyniósł ok. 2 mln. Wkład własny mieszkańca wyniósł 4.978,79 zł.

➢ Czyste Powietrze.
Gmina Dynów w 2021 roku podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w sprawie współpracy przy realizacji programu
priorytetowego „Czyste Powietrze”. W ramach wsparcia mieszkańcy Gminy Dynów mogą
składać wnioski o dotację w siedzibie Urzędu Gminy Dynów.
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Czyste Powietrze to program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie
emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności
energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektowanych źródeł ciepła na paliwa
stałe (kocioł na węgiel lub kocioł na biomasę) nie spełniających wymagań Czystego Powietrza
na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, jak i przeprowadzenie
towarzyszących temu prac termomodernizacyjnych budynku.
W 2021 roku w zakresie niniejszego programu priorytetowego „Czyste Powietrze” złożonych
zostało 9 wniosków oraz udzielono 50 konsultacji.
W ramach realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze” na terenie naszej Gminy
w miejscowości Bachórz zamontowany został czujnik jakości powietrza który wskazuje
następujące dane pomiarowe:
- stężenie pyłów zawieszonych PM1, PM2.5, PM10,
- temperaturę powietrza wyrażoną w stopniach Celsjusza,
- temperaturę odczuwalną powietrza wyrażoną w stopniach Celsjusza
- wilgotność powietrza,
- ciśnienie atmosferyczne.
Dane są zbierane i przesyłane przez Czujnik co 5 minut i prezentowane na mapie lokalizacji
czujników, co 15 minut.
Zanieczyszczenie powietrza, nie tylko w naszej Gminie, ale w całym kraju, stanowi poważny
problem. Ważnym źródłem zanieczyszczeń powietrza jest niska emisja, pochodząca między
innymi z budynków jednorodzinnych, a dokładniej z domowych pieców grzewczych
i lokalnych kotłowni węglowych. Dlatego też niezbędne jest podejmowanie działań
zmierzających do poprawy jego jakości. Jednym z nich jest kontrola palenisk domowych.
Kontrole wykonywane przez pracowników Urzędu Gminy w Dynowie mają na celu m.in.
zweryfikowanie materiału stosowanego do ogrzewania. Gmina Dynów przeprowadziła 30
takich kontroli dot. norm spalania materiałów w piecach mieszkańców, kontrole zakończyły się
pouczeniem co do stosowanego materiału grzewczego. Kontrole wykazały, że główną
przyczyną występujących przekroczeń pyłów są piece pozaklasowe.
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➢ Sprawy podnoszenia gruntów na działkach osób fizycznych
Gmina zajmuje się również sprawami dotyczącymi zmiany stanu wody na gruncie w związku
z podnoszeniem gruntów, jak również usuwaniem odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich
składowania lub magazynowania w związku z podnoszeniem gruntów na działkach osób
fizycznych – zgodnie z dyspozycją w art. 26 ustawy o odpadach (tekst jednolity:
Dz.U.2020.797 ze zm.). Sprawy te budzą wśród mieszkańców wiele kontrowersji i wywołują
częste konflikty między właścicielami przyległych do siebie nieruchomości. Prawo do
kontrolowania prowadzonego podwyższania terenu mają zarówno organy Nadzoru
Budowlanego jak również przedstawiciele Urzędu Gminy Dynów.
➢ Decyzje środowiskowe
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących potencjalnie
oddziaływać

na

środowisko.

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 2008r. 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, - przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko.
W 2020 r. Wójt przyjął do realizacji 1 wniosek dla inwestycji wymagających uzyskania
decyzji środowiskowej. Inwestycja objęta postępowaniem należy 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, ich usytuowanie.
Nazwa inwestycji na którą został złożony wniosek o uzyskania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanej na terenie Gminy Dynów inwestycji pn.
1.„Odkrywkowa eksploatacja łupków menilitowych ze złoża ,,Ulanica-1”

na działce nr

ewid.2468/8 w miejscowości Ulanica, gmina Dynów.
➢ Zwierzęta
Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt. Gmina Dynów przyjęła uchwałą nr
XXVIII(164)2021 z dnia 26 lutego 2021r. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi,
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w ramach którego:
•

Gmina Dynów w roku 2021 zlecała wyłapywanie /odławianie bezdomnych zwierząt na
podstawie umowy cywilnej z firmą – Usługi weterynaryjne ,,ARKA-Vet” ul. Sybiraków
34/1, 37-700 Przemyśl.

•

zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom poprzez umieszczanie ich w schronisku dla
zwierząt prowadzonego przez Usługi Techniczno-Weterynaryjne „ARKA – vet”, ul.
Sybiraków 34/1, 37-700 Przemyśl, na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 3512/1
w miejscowości Nienadowa.

•

wskazuje gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,

•

zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną zwierzętom objętym programem na
wypadek następstw zdarzeń drogowych,

•

w 2021 roku zapewniono opiekę na koszt gminy 4 psom,

•

koszt realizacji całego zadania wyniósł w 2021 r. – 8.000,00 zł.

7.3.Gospodarka odpadami
➢ Gminny system odbioru odpadów komunalnych.
Gmina Dynów, zgodnie z art. 6c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą ucpg”,
zobowiązana jest do zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy. Gmina odpowiada również za ich
prawidłowe zagospodarowanie i unieszkodliwianie w dedykowanych do tego instalacjach.
Odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
z terenu gminy Dynów w 2021 roku zajmowała się Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp.
z o.o. ul. 3-go Maja 35. Firma ta zgodnie z cytowaną wyżej ustawą, jako wykonawca usługi
została wybrana w drodze przetargu publicznego.
Postepowanie przetargowe zostało przeprowadzone w końcu 2020 roku ale usługę odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych wykonywano od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia
2021r.
➢ Liczba mieszkańców.
Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy wg stanu na dzień 31
grudnia 2021 r. wynosiła: 6834 osoby. Gminnym systemem gospodarowania odpadami
komunalnymi, wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., objętych zostało 5157 mieszkańców. Na
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dzień 31.12.2021 r. złożonych zostało 1761 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
Bachórz
Dąbrówka Starzeńska
Dylągowa
Harta
Laskówka
Łubno
Pawłokoma
Ulanica
Wyręby
Razem

Ilość osób
zameldowanych
1114
430
546
2047
368
1221
517
290
201
6834

ilość osób zadeklarowanych
802
315
392
1689
243
883
383
290
160
5157

Ilość osób zameldowanych na terenie gminy Dynów oraz ilość osób zadeklarowanych w gminnym systemie odbioru odpadów komunalnych

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dynów
prowadzona była selektywna zbiórka odpadów komunalnych, w ramach której wydzielane były
następujące frakcje odpadów:
•

papier i tektura,

•

metale,

•

tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,

•

szkło,

•

tekstylia,

•

odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone,

•

przeterminowane leki,

•

chemikalia,

•

zużyte baterie, akumulatory i świetlówki,

•

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

•

odpady wielkogabarytowe,

•

odpady budowlane, rozbiórkowe i poremontowe pochodzące z drobnych prac
remontowych,

•

zużyte opony.

Bezpośrednio sprzed posesji mieszkańców odbierane były następujące frakcje odpadów:
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•

odpady segregowane (tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe,
papier, szkło),

•

odpady ulegające biodegradacji,

•

odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte
opony – w ramach akcji „wystawka”, przeprowadzonej 1 razy w roku. Odpady
komunalne z poszczególnych

nieruchomości odbierane były z częstotliwością

określoną w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Dynów.
W obiektach użyteczności publicznej, tj. w Urzędzie Gminy, placówkach oświatowych,
prowadzona była zbiórka zużytych baterii.
Gmina w ramach wykonywanych obowiązków prowadziła kontrole mające na celu
weryfikację danych zawartych w deklaracjach i sprawdzanie ich ze stanem faktycznym.
Ograniczenia wynikające z pandemii powodowały iż prowadzenie kontroli nie mogło być zbyt
intensywne.
Finanse gospodarki odpadami przedstawiają się następująco:
•

Dochody otrzymane z tytułu1 259 815,44 zł.

•

Zaległości powstałe od 01.07.2013 r. do 31.12.2021 r – 122 280,93 zł

•

Zaległości od 01.07.2013 r. do 26.04.2022 r. – 78 039,39 zł.

•

Zaległości za rok 2021 na dzień 31.12.2021 r. wynosiły 63 533,04 zł, po zaksięgowaniu
wpłat do 26.04.2021 r. zaległości za 2021 r. wynosiły 32 004,09 zł.

•

Nadpłaty:
- stan na dzień 31.12.2021 r. wynosiły 339,42 zł.
- stan na dzień 26.04.2022 r. wynosiły 23,10 zł.

•

Wystawiono 30 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego w celu
przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego.

•

Wysłano do Urzędu Skarbowego 14 wniosków o udzielenie informacji na jakim etapie
znajduje się postępowanie egzekucyjne.

•

Wysłano 12 zawiadomień do US o zapłacie zaległości pieniężnej w opłacie za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

•

Wystawiono 217 upomnień.

•

Decyzje uznaniowe – wydano 5 decyzji o umorzenie zaległości na kwotę
2 959,70 zł.
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•

Wydano około 130 000 worków.

W 2021 r. przeprowadzono 9 kontroli wywozu nieczystości płynnych u osób fizycznych na
terenie gminy.
Analizie poddano dane ze sprawozdań podmiotu odbierającego odpady komunalne w ramach
umowy z Gminą na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (z nieruchomości
zamieszkałych
Lp.

Kod i rodzaj odpadu

Masa odebranych
odpadów komunalnych
w tonach [Mg]

1

15 0 101 Opakowania z papieru i tektury

0,0200

2
3
4

15 01 07 Opakowania ze szkła
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 01 Papier i tektura
20 01 23* Urządzenia zawierające freony
20 01 02 Szkło
20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji
16 01 03 Zużyte opony
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób
selektywny
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i
żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób
selektywny
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
Razem

0,6100
466,01
5,2300

5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15

11,5100
3,4000
129,7600
10,5400
22,5900
0,3200
1,0050
1,1900

2,0400
148,5350
48,5700
854,1350

W związku z tym, iż Gmina Dynów wraz z Miastem Dynów, Gminą Błażowa, Gminą Hyżne
oraz Gminą Lubenia podjęła decyzję o utworzeniu Celowego Związku Gmin ,,Eko-Logiczni’’
z siedzibą w Błażowej, w celu prowadzenia wspólnej gospodarki odpadami komunalnymi
zostało zebranych 1 750 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
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komunalnymi dla ww. związku oraz przygotowano 1750 informacji o opłacie za
gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców Gminy Dynów na 2022 r.

8.POLITYKA SPOŁECZNA I RYNEK PRACY
8.1. Lokalny rynek pracy
Według danych z 2021 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, wykonywanie 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

43

Zmiana

76

Zmiana z zawieszeniem

27

Zmiana ze wznowieniem

13

Zakończenie

37

Suma:

196

Tabela przedstawiająca liczbę złożonych wniosków do CEIDG w Gminie Dynów w 2021r.

8.2.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) 2016Rady 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 gmin
i środków administracji rządowej na zadania zlecone. Kierownik nadzoruje całość
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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 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 klienta w rozwiązywaniu jego trudnej
sytuacji życiowej. Świadczenia z pomocy społecznej nie mogą stanowić stałego źródła
utrzymania, mają natomiast wraz z pracą socjalną, profesjonalnym wsparciem doprowadzić do
życiowego usamodzielnienia się osoby i rodziny oraz ich integracji ze środowiskiem, a tym
samym uniezależnienia się od systemu pomocy społecznej.
Miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc nie może być wyższy
od kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej (tzw. kryterium dochodowego
ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 -3), które wynosi odpowiednio:
➢ dla osoby samotnie gospodarującej, dochód 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.
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,
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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 klientów, braku umiejętności przewidywania skutków
swojego postępowania. Trudno jest zmotywować wielu klientów 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
➢ wypłacił wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane
przez sąd dla 5 opiekunów w wysokości 22 335 zł.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie z zakresu zadań własnych:
➢ wypłacił zasiłki stałe dla 18 osób na kwotę 96 645 zł środki finansowe na wypłatę
zasiłków stałych pochodziły z dotacji wojewody.
➢ opłacił składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla 16 osób na łączną kwotę 7 924 zł,
z dotacji wojewody.
➢ Wypłacił zasiłki okresowe dla 71 rodzin na kwotę 125 808 zł . Zasiłki te przyznawane
były w wysokości gwarantowanej ustawą.
Wypłacił zasiłki celowe i specjalne celowe dla 33 osób na kwotę 29 994 zł z tego specjalne
zasiłki celowe na kwotę dla osób na kwotę 22 350 zł.
Zasiłki celowe przyznawane były na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej; między
innymi na pokrycie części lub całości kosztów zakupu opału, leków, odzieży itp. 1 000 złotych
wydatkowano w związku ze zdarzeniem losowym. Ponadto kwotę przyznaną przez Urząd
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Marszałkowski w wysokości 30 000 zł przeznaczona dla 1 rodziny w związku zdarzeniem
losowym.
➢ Wypłacił 100 rodzinom pomoc w formie zasiłków celowych na zakup posiłków lub
żywności w ramach Rządowego Programu „ Posiłek w szkole i w domu” na kwotę
112 116 zł .
➢ Udzielił pomocy w formie usług opiekuńczych, z których skorzystało 18 osób
na kwotę 35 676 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 234 dzieci z 128 rodzin. Ogólny koszt
zakupu posiłków wyniósł 106 512 zł. Z tego 9 dzieci skorzystało w ramach gminnego
programu osłonowego pn ,,Pomoc gminy w zakresie dożywiania” – posiłek dla dzieci
i młodzieży” na lata 2019 – 2023 na kwotę 4 309 zł.

Kwota 172 800 zł pochodziła

z dodatkowych środków z rezerwy celowej budżetu wojewody na dofinansowanie zadań
własnych gminy w zakresie dożywiania uczniów, natomiast pozostałą kwotę w wysokości 45
828 zł. wydatkowano z budżetu gminy. Razem na realizację programu wydatkowano kwotę
218 628 zł.
➢ Dokonał opłaty za pobyt 16 osób w domu pomocy społecznej w łącznej wysokości
444 972 zł.
Ogółem przyznano pomocy w ramach zadań zleconych i zadań własnych, bez względu na
rodzaj i formę, liczbę oraz źródło finansowania- dla 304 rodzin.

8.3.Utrzymanie GOPS za rok 2021 roku przedstawia się następująco :
➢ dotacja
108 155 zł
➢ pozostałe środki

548 509 zł

W 2021 roku z pomocy Ośrodka w formie pracy socjalnej skorzystało 42 rodziny. Pracownicy
socjalni przeprowadzili 713 rodzinnych wywiadów środowiskowych bądź ich aktualizacji.
W 2021 roku z zakresu pomocy społecznej wydano ogółem 666 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 2021 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 880 zł.

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie realizował w 2021 roku również zadanie
wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej. Zgodnie z w/w ustawą, gmina pokrywała koszty dzieci umieszczonych w rodzinnej
pieczy zastępczej i na ten cel wydatkowano łącznie kwotę

20 408,61 zł, koszt utrzymania

2 dzieci w placówce opiekuńczo- wychowawczej wyniósł 43 814,45 zł a koszty zatrudnienia
asystenta rodziny i szkolenia 14 718,60 zł w tym 500 zł środki z innych źródeł.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w latach 2016 – 2026.
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(t. j.

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 opracowana została i przyjęta 21 stycznia 2016r 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 obywatelska 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 realizatorów.
W celu zapobiegania problemom społecznym występującym na terenie Gminy Dynów
wytyczono następujące cele strategiczne:
➢ Wsparcie rodzin ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rozwojowych

dzieci

młodzieży.
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➢ 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 :
➢ 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, 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:
➢ udzielane są informacje gdzie uzyskają pomoc medyczną, prawną, psychologiczną

i

geriatryczną,
➢ wypłacanie

zasiłków

stałych,

specjalnych

zasiłków

celowych,

zasiłków

pielęgnacyjnych oraz świadczeń pielęgnacyjnych,
➢ świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
➢ dofinansowywanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz leków,
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➢ współpraca 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 OpiekuńczoLeczniczych,
➢ 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.
Duże wyzwania stoją przed pracownikami w okresie pandemii. Pracownicy w sposób
szczególny pomagali osobom starszym, niepełnosprawnym przy zakupie żywności

i leków.

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Gminie Dynów lata 2021 – 2024.

Uchwałą Nr XXVII/153/2020 Rady Gminy Dynów z dnia 29 grudnia 2020 roku został przyjęty
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Gminie Dynów na lata 2021 – 2024. 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;
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▪

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 2021 roku odbyło się 12
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 3 „Niebieskie Karty”. W 2021 roku zakończono
procedurę „Niebieskiej Karty” w 13 przypadkach. Powodem zakończenia procedury było
ustanie przemocy w rodzinie oraz zrealizowanie indywidualnego planu pomocy w 3 przypadku
oraz brak zasadności podejmowania dalszych działań w 10 przypadkach.

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Dynów na lata 2021-2023.

Rok 2021

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 2021-2023 zatwierdzonego Uchwałą Nr XXVII/154/2020 Rady Gminy Dynów z dnia 29
grudnia 2020 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 2021 – 2023 służy stwarzaniu
możliwości rozwoju lokalnej polityki prorodzinnej, oraz uzupełnia strategię rozwiązywania
problemów społecznych.
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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, ze szkołą w celu wypracowania wspólnych działań profilaktycznych.
W celu zabezpieczenia pomocy w integracji rodziny i przeciwdziałaniu marginalizacji
i degradacji społecznej rodziny tut. Ośrodek zabezpiecza podstawowe potrzeby bytowe
dziecka i rodziny poprzez:
➢ objęcie dożywianiem wszystkich tego wymagających dzieci, uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów w formie gorącego posiłku (na terenie placówek
oświatowych),
➢ udzielanie pomocy w formie produktów spożywczych, uzyskanych z Caritas
Archidiecezji Przemyskiej i Polskiego

Czerwonego Krzyża w ramach Programu

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 mieszkańcom gminy Dynów
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
➢ zapewnienie pomocy finansowej i w naturze rodzinom znajdującym się w trudnej
sytuacji, dostosowanej do indywidualnych potrzeb przewidzianych w ustawie
o pomocy społecznej.
➢ realizacja świadczeń rodzinnych w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych
i pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
➢ realizacja

świadczeń

wychowawczych

w

ramach

ustawy

pomoc

państwa

w wychowywaniu dzieci, realizacja świadczeń 300+
➢ pomoc w formie pracy socjalnej.
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.
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Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie realizuje również Program Operacyjny
Pomoc Żywnościowa 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 220% kryterium
dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej czyli w przypadku osoby
samotnie gospodarującej 1542,20 zł oraz w przypadku osoby w rodzinie 1 161,60 zł. W 2021r
do pomocy żywnościowej w ramach POPŻ zakwalifikowanych zostało 209 rodzin ( 668 osób).
,, Opieka wytchnieniowa ” – edycja 2021.
Gmina Dynów w 2021 roku na mocy umowy zawartej w dniu 12 maja 2021 roku z Wojewodą
Podkarpackim realizowała program p.t. ,, Opieka wytchnieniowa ” – edycja 2021. Program ten
był realizowany w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Zaplanowana kwota na
realizację programu wynosiła 32 400 zł, zaś realizacja 29 577,54 zł. Z tej formy pomocy
skorzystało 5 osób, w tym 1 dziecko.
Głównym celem programu p.t ,, Opieka wytchnieniowa ” było wsparcie członków rodzin lub
opiekunów sprawujących bezpośrednio opiekę nad :
➢ dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
➢ osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi,
poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej.

8.4. Pomoc materialna dla uczniów z Gminy Dynów
Z pomocy w formie stypendiów szkolnych mogli skorzystać uczniowie szkół podstawowych
oraz szkół ponadgimnazjalnych zamieszkujących na terenie gminy w których rodzinie dochód
na osobę nie przekroczył 600zł. 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 2021 roku wypłacono w ramach pomocy materialnej uczniom
257 514,00 zł, z czego z budżetu Gminy zostało wypłacone 19 947,00 zł.
Tabela przedstawiająca pomoc materialną (stypendia i zasiłki szkolne) dla uczniów w Gminie
Dynów
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Wyszczególnienie

Zasiłek

Stypendium
styczeń-czerwiec

wrzesień-grudzień

2020 r.

Liczba uczniów

124

132

3

Środki wydatkowane

149 670,00zł

105 984,00 zł

1 860,00zł

źródło danych w tabeli: rozliczenie dotacji otrzymanej w 2021 r. przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o
charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty

8.5.Świadczenia rodzinne
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie realizuje:
➢ Ustawę 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 01.01.2021r. do 31.12.2021r. w tut. Ośrodku przyjęto wnioski o ustalenie prawa
do:
o zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego;
o świadczeń opiekuńczych: zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego,
specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekunów;
o jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,
o 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 674,00 zł na osobę
w rodzinie i 764,00 zł w przypadku gdy w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem
o niepełnosprawności.
Wysokość zasiłku rodzinnego dla poszczególnych grup wiekowych
o 95 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia
o 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia
o 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia
Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:
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➢ urodzenia dziecka - dodatek przysługuje matce lub ojcu albo 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 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,
➢ 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,
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➢ podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - dodatek
przysługuje w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości w której znajduje się
siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej a także szkoły podstawowej lub
gimnazjalnej 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 ponadgimnazjalnej 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
orzeczenie 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
01.01.2021r. do 31.12.2021r. wynosiła 1 971,00 zł miesięcznie ( od 1 stycznia 2022r.
wynosi 2 119,00 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:
▪

nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub

▪

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 stałej lub
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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 jej działania osobom
jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Gmina Dynów w 2021r. 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 2021 roku wyniosły:
➢ zasiłki rodzinne – 657 802,85 zł (5 701 świadczeń) – w tym 28 386,85 zł (zł za zł)
➢ dodatki do zasiłków rodzinnych w łącznej kwocie – 336 738,89 zł ( w tym 9 257,89 zł
(zł za zł)) z tego z tytułu:
•

Urodzenia dziecka – 24 096,39, zł (25 świadczenia) w tym 96,39 zł (zł za
zł)

•

Opieki nad dziećmi w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 36
457,28 zł (93 świadczeń) – w tym 302,28 zł (zł za zł)

•

Samotnego wychowania dziecka – 37 986,94 zł (200 świadczeń) – w tym
356,94 zł (zł za zł)

•

Kształcenia i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego – 35 136,95 zł
(341 świadczenia) – w tym 706,95 zł (zł za zł)

•

Rozpoczęcie roku szkolnego 32 745,63 zł ( 343 świadczenia) – w tym
1 245,63 zł (zł za zł)

•

Podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania –
74 649,41zł ( 1 027 świadczeń) – w tym 2 368,41 zł (zł za zł)
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•

Wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 95 666,29 zł (1 030
świadczenia) – w tym 4 181,29 zł (zł za zł)

➢ świadczenia opiekuńcze ( bez zasiłku dla opiekuna)– 1 578 944 zł (2 847 świadczeń)
•

zasiłek pielęgnacyjny 419 809 zł ( 1 945 zasiłków)

•

świadczenia pielęgnacyjne 883 047 zł (451 świadczeń)

•

Specjalny zasiłek opiekuńczy 276 088 zł ( 451 świadczeń)

➢ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 38 000,00 zł ( 38 świadczeń)
➢ Składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe opłacane za osoby pobierające
świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy w 2021r. wyniosły: 232 802
zł; 794 składek )
➢ Składki na ubezpieczenie zdrowotnie opłacane za osoby pobierające świadczenie
pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy w 2021r. wyniosły: 34 848 zł (351
składek) .
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, która 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 2021r. wypłacono świadczeń rodzicielskich na kwotę 211 983 zł ( 229 świadczeń).
Na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla
opiekunów ( t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2092) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca
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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 2021r. wypłacono zasiłków dla opiekuna na kwotę 27 580 zł (45 świadczenia)
Składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe opłacane za osoby
pobierające zasiłek dla opiekuna w 2021r. wyniosły: 5 377 zł; (32 składki)

•

Składki na ubezpieczenie zdrowotnie opłacane za osoby pobierające zasiłek dla
opiekuna w 2021r. wyniosły: 2 065 zł (37 składek)

➢ Ustawę z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
( tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 877 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 900 zł
W 2021r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono na kwotę 166 087 zł
(376 świadczenia ) .

➢ Ustawę 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 01.01.2021r. do 31.12.2021r. wypłacono świadczenia wychowawcze na kwotę
7 131 931,81 zł (14 387 świadczenia).
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Liczba rodzin ( osób) w Gminie Dynów pobierających w 2021 r.:
Rodzaj świadczenia

Liczba rodzin (osób)

Świadczenia rodzinne

270

Zasiłek pielęgnacyjny

177

Świadczenie pielęgnacyjne

48

Specjalny zasiłek opiekuńczy

50

Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka

38

Świadczenie rodzicielskie

36

Zasiłek dla opiekuna

5

Fundusz alimentacyjny

22

Świadczenie wychowawcze

785

Od 16.06.2014r. 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 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
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w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili
składania wniosku.
W 2021 roku 16 rodziny złożyło wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Liczba wniosków
o przyznanie Karty Dużej Rodziny złożonych po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną to 9.
Liczba wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny złożonych po raz pierwszy przez rodzinę
wielodzietną składającą się wyłącznie z rodziców to 7.

8.6. 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 opieką pielęgniarską.

8.7. 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 XXVIII(160) 2021 Rady Gminy w Dynowie z
dnia 26 lutego 2021 roku.), oraz Przeciwdziałania Narkomanii, uchwalonego uchwałą Rady
Gminy w Dynowie (uchwała Nr XXVIII(161)2021 Rady Gminy w Dynowie z dnia 26 lutego
2021 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 2021r. 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 ;

•

opiniowali wnioski o zezwolenie na prowadzenie sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych ;

•

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 2021 rok zaplanowano 88 950,
00 zł., po zmianach w ciągu roku kwota wzrosła do 162 786,19 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 2021 r.
wydatkowano kwotę 45 095,12 zł. co stanowi 27,70%.

9.KULTURA
9.1.Gminna Biblioteka Publiczna w Dynowie z siedziba 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 – 28 363, w tym dla dorosłych – 13 063 , dla dzieci 10 943, lit.
niebeletrystyczna – 4 357.
W 2021 r. ze środków budżetowych biblioteki zakupiono 601 wol. na kwotę 13430,41
zł. Z dotacji ministerstwa na zakup nowości wydawniczych zakupiono ogółem 301 wol. na
kwotę 6 000,00 zł. Darów 90 wol.
Ogółem w 2021 r. GBP w Dynowie z/s w Bachórzu zakupiła 992 wol. na kwotę 19 371,75 zł.
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Obsługa czytelnicza grup użytkowników.
•
•
•
•

Liczba użytkowników – 642
Liczba odwiedzin – 5 038
Liczba wypożyczeń na zewnątrz – 6977, na miejscu 32,
Liczba uczestników imprez organizowanych przez bibliotekę – 1 306

Budżet przedstawia się następująco:
➢ Przychody ogółem r. –539 739,00 zł
•

Dotacje na działalność podstawową (Gmina Dynów) – 520 000,00 zł

•

Dofinansowanie w formie darowizny kosztów realizacji inwestycji – budowa
Pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 r. w miejscowości Harta – 13 739,00

•

Dotacja na zakup nowości wydawniczych (Biblioteka Narodowa) – 6 000,00 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.
Wpływ pandemii Covid-19 na:
➢ zakres i dostępność świadczonych usług bibliotecznych,
W 2021 roku biblioteki były otwarte, ograniczona została jednak organizacja zajęć i imprez
zarówno w pomieszczeniach bibliotek jak również plenerowych.
➢ liczba czytelników oraz liczba wypożyczeni,
Największy odpływ czytelników nastąpił w grupie czytelników z przełomu wiekowego do 5 lat
oraz 6-12 w dwóch grupach tj. 13-15 lat i 45-60 roku życia odnotowaliśmy niewielki wzrost
czytelników. Mimo odnotowanych ogólnego spadku czytelników odnotowaliśmy wzrost
wypożyczeni na zewnątrz księgozbioru dla dzieci i młodzieży o 420 wol. a dla dorosłych o 864
wol. Na miejscu z naszych usług skorzystało 5038 osób, odnotowaliśmy wzrost o 120 osób
w stosunku do roku ubiegłego.
➢ działania kulturalne i edukacyjne
•

szkolenia biblioteczne czytelników – 25 uczestniczyło 164 osób,

•

imprezy o charakterze edukacyjnym i kulturalnym – 91 uczestniczyło 1286 osób,
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Przykładowe formy działalności:
•

Konkurs plastyczny "Kocham mamę i tatę"

•

Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka

•

Wakacyjne zajęcia gry w szachy i kodowanie

•

Plenerowe warsztaty w pracowni garncarskiej w Harcie - wakacje

•

Wyjazdy do kina

•

Zajęcia z biblioterapii w przedszkolach

•

Wyjazd na kręgielnie

•

Szkolenie dla młodzieży w ramach projektu „Cyfrowe GOK-i w podregionie
rzeszowskim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na
lata 2014-2020, III Oś „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.2
Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

•

Współorganizacja Miejsko-Gminnych dożynek w Dynowie.

•

Współorganizacja Gminnego Dnia Seniora w Łubnie.

10.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 2021 przewidziano koszty na poziomie 620 441,04 zł oraz wpływy w wysokości 620
441,04 zł, a wykonano koszty w wysokości 597 683,70 zł oraz wpływy w wysokości 620
907,15 zł.
10.1. Wodociągi i kanalizacja
Długość czynnej sieci wodociągowej będącej w zarządzie bądź administracji Gminy lub
zakładu wodociągowo kanalizacyjnego w roku 2021 nie uległa zmianie w porównaniu z rokiem
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2020 i wynosiła 4100 m, co stanowiło 56 przyłączy do sieci wodociągowej. Dostęp do sieci
wodociągowej w Gminie posiadało 3,3 % budynków.

Lp.
1
2

Stacja Uzdatniania Wody
Ilość m3
Bachórz
5.171
Wyręby
4.130
Razem
9.301

Tabela ilości wody dostarczonej do odbiorców w 2021 r.

Tytułem sprzedaży wody zakład osiągnął wpływy w wysokości 85 260,23 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 2021 uległa zmianie w porównaniu z rokiem
2020 i zwiększyła się o 600 m co w sumie daje 1600 m, co stanowiło 29 przyłączy do sieci
kanalizacyjnej. Dostęp do sieci kanalizacyjnej w Gminie posiadało 1,2 % budynków
Lp.

Oczyszczalnia Bachórz

1
2

Ścieki dopływające do oczyszczalni
Ścieki dowiezione beczkowozami

Ilość m3

Razem

6.498
1.365
7.863

Tabela ilości ścieków odebranych i odprowadzonych w 2021 r.

Tytułem odbioru ścieków zakład osiągnął wpływy w wysokości 83 247,61 zł w tym 31 420,00
zł dopłaty celowej z Gminy.
W 2021 r. nie odnotowano poważniejszych awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Wszelkie naprawy i konserwacje prowadzone były na bieżąco.
10.2. Gospodarka mieszkaniowa i komunalna
Na początku 2021 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
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➢ 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 2021 r. w mieszkaniowym zasobie Gminy znajdowało się 28 lokali mieszkalnych
o łącznej powierzchni 1.492,27 m2, w tym 4 lokale mieszkalne tzw. Pustostany, stanowiące
rezerwę na pokrycie potrzeb mieszkaniowych w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych.
W roku 2021 przydzielono 1 lokale mieszkalne nowemu lokatorowi.
W 2021 r. nie dokonano sprzedaży mieszkań znajdujących się w zasobie Gminy.
W 2021 r. nie

wszczęto

postępowań eksmisyjnych, dotyczących opuszczenia lokali

mieszkalnych, będących w zasobach Gminy.
Wpływy z tytułu czynszu za lokale mieszkalne w 2021 r. wyniosły 68 552,18 zł.
Na dzień 31 grudnia 2021 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie Gminy
wynosiły łącznie 26 123,95 zł
Plan przychodów Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego i Gospodarki Mieszkaniowej
w Dynowie został wykonany w 100,07 %, na założony w wysokości 620 441,04 zł, natomiast
koszty zostały zrealizowane w 96,33%, przy czym wynagrodzenia i składki od nich naliczane
to 95,74% na założony plan w wysokości 303 000 zł, a wydatki rzeczowe zostały zrealizowane
w wysokości 148 667,39 zł, co stanowi 87,4% założonego planu. Zakład WodociągowoKanalizacyjny i Gospodarki Mieszkaniowej w Dynowie nie spłacał i nie zaciągnął w 2021 r.
kredytów i pożyczek, zobowiązania ogółem na koniec 2021 r. to kwota 18 268,87 zł, w tym
zobowiązania wymagalne to 00,00 zł, a należności netto wyniosły 16 106,52 zł.
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11.ORGANIZACJE I STOWARZYSZENIA
11.1.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.

Lp

Organizacja

Samochód
Średni
2

Lekki
1.

OSP Bachórz

2.
3.

OSP Dąbrówka
Starzeńska
OSP Dylągowa

4.

OSP Harta

5.

OSP Laskówka

1

6.

OSP Łubno

1

7.

OSP Pawłokoma

1

8.

OSP Ulanica

9.

OSP Wyręby

1

RAZEM

5

Operacyjny

1
1

1
2

1

1

1

8

1

142 strażaków może brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, zezwolenia
do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi posiada 36 strażaków.
Lp.

Organizacja

Członkowie
zwyczajni

wspierający

honorowi

mogący brać
bezpośredni
udział w akcjach
rat.-gaśniczych

zezwolenie do
kierowania
pojazdami
uprzywilejowan
ymi

2

15

27

5

7

3

12

2

1.

OSP Bachórz

29

2.

OSP Dąbrówka
Starzeńska
OSP Dylągowa

31

3.

39

2
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4.

OSP Harta

89

5.

OSP Laskówka

6.

OSP Łubno

7.

OSP Pawłokoma

32

8.

OSP Ulanica

37

9.

OSP Wyręby

37

RAZEM

5

12

40

13

28

5

2

brak danych

12

2

6

8

4

3

21

2

5

2

10

3

8

1

142

36

Działalność ratownicza w 2021 r.
Lp.
1.

Organizacja
OSP Bachórz

Data założenia
1926

Działalność ratownicza w 2021 r.
9 wyjazdów do zdarzeń (P-5, MZ-4)

2.

OSP Dąbrówka Starzeńska

1956

2 wyjazdy do zdarzeń (P-2)

3.

OSP Dylągowa

1957

19 wyjazdów do zdarzeń (P-1, MZ-19)

4.

OSP Harta

1912

37 wyjazdów do zdarzeń (P-15, MZ-22)

5.

OSP Laskówka

1928

brak danych

6.

OSP Łubno

1923

brak danych

7.

OSP Pawłokoma

1962

2 wyjazdy do zdarzeń (P-1, MZ-1)

8.

OSP Ulanica

1946

13 wyjazdów do zdarzeń (P-4, MZ-9)

9.

OSP Wyręby

1954

0 wyjazdów do zdarzeń

W 2021 r. jednostki OSP realizowały zakupy sprzętu i wyposażenia z dotacjami z Gminy
Dynów i instytucji zewnętrznych przy udziale środków własnych.
➢ OSP Laskówka - zakup sprzętu i wyposażenia na kwotę 5 000,00 zł, w tym dotacja
Gminy Dynów – 513,00 zł, dotacja MSWiA – 4 487,00
➢ OSP Pawłokoma - zakup sprzętu i wyposażenia na kwotę 5 015,52 zł, w tym dotacja
Gminy Dynów – 513,00 zł, dotacja MSWiA – 4 487,00
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➢ OSP Ulanica - zakup sprzętu i wyposażenia na kwotę 10 686,48 zł, w tym dotacja
z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników – 5 100,00 zł, dotacja
z Fundacji ORLEN– 5 000,00 zł
➢ OSP Harta - zakup sprzętu hydraulicznego na kwotę 73 000,00 zł, w tym dotacja
Gminy Dynów – 23 000,00 zł, dotacja Funduszu Sprawiedliwości – 20 000,00 zł dotacja
MSWiA – 30 000,00 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 – 291 724,01 zł.
11.2. 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. Sport w gminie realizują wszystkie
placówki oświatowe. Na terenie gminy w 2021 roku funkcjonowało sześć organizacji
działających w zakresie sportu.
Realizacja zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
W 2021 r. w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert przyznano środki na
realizację zadań:
Oznaczenie podmiotu
składającego ofertę i
wysokość dotacji
LKS POGÓRZE BACHÓRZ wysokość przyznanych
środków na realizację zadania 14.000,00 zł
KS ZaSanie wysokość przyznanych
środków na realizację zadania 7.000,00 zł

Tytuł zadania publicznego

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu na terenie
Gminy Dynów – Obszar I
Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu
na terenie Gminy Dynów w
2021 roku

Rodzaj zrealizowanych zadań z
zakresu upowszechniania kultury
fizycznej i sportu.
Zajęcia sportowe, treningi w piłce
nożnej.
Podniesienie standardów infrastruktury
sportowej.
Zajęcia sportowe, treningi w piłce
nożnej.
Podniesienie standardów infrastruktury
sportowej.
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(obszar II - Dąbrówka
Starzeńska)
UKS JEDNOŚĆ wysokość przyznanych
środków na realizację zadania 7.000,00 zł
KS „ORZEŁ” wysokość przyznanych
środków na realizację zadania 14.000,00 zł
KS PAWŁOKOMA wysokość przyznanych
środków na realizację zadania 7.000,00 zł
UKS „ŁUBIENKA” w
ŁUBNIE wysokość przyznanych
środków na realizację zadania 7.000,00 zł

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu w obszarze
III Dylągowa
Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu
na terenie Gminy Dynów w
2021 roku
(Obszar IV)
Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu w obszarze
V - Pawłokoma
Sport Kluczem do zdrowia”

Zajęcia sportowe , treningi w piłce
nożnej, siatkowej i tenisie stołowym
Podniesienie standardów infrastruktury
sportowej.
Zajęcia sportowe, treningi w piłce
nożnej.
Podniesienie standardów infrastruktury
sportowej.
Zajęcia sportowe, treningi w piłce
nożnej.
Podniesienie standardów infrastruktury
sportowej.
Zajęcia z nauki pływania, zajęcia
sportowe.
Podniesienie standardów infrastruktury
sportowej.

11.3. Koła gospodyń wiejskich i stowarzyszenia
Koła Gospodyń Wiejskich, to główny animator kultywowania tradycji i obrzędów ludowych,
już od ponad 150 lat mają zasadniczy wpływ na życie wiejskie. Zajmują się głównie
kultywowaniem tradycji m.in. poprzez doskonalenie i podtrzymywanie sztuki kulinarnej,
promowanie i sprzedaż wyrobów rękodzieła ludowego, kultywowaniem folkloru i sztuki
ludowej. KGW biorą udział również w organizowaniu wielu uroczystości, takich jak: dożynki,
festiwale i konkursy ludowe, pokazy ludowej twórczości, inscenizacje regionalnych obrzędów
i wiele innych. Razem też spędzają Dzień Kobiet, Dziecka czy Dzień Strażaka, organizują
loterie fantowe, wycieczki, zajmują się przygotowaniem wieńców dożynkowych na święto
plonów czy nawet organizują kursy szycia, warsztaty haftu itp.
Dokumentem regulującym funkcjonowanie KGW jest Ustawa z dnia 9 listopada 2018r.
o kołach gospodyń wiejskich. Jest to jedyna z ustaw, w której określone zostały formalnoprawne aspekty działalności KGW. Nie jest jednak jedyną ustawą, na mocy której KGW mogą
prowadzić swoją działalność. Wcześniej funkcjonujące podmioty prawa utworzone np. na
podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz Ustawie z dnia
8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników nadal funkcjonują.
Nowe prawo daje możliwość działającym już kołom gospodyń wiejskich w dniu wejścia
w życie powołanej ustawy

szansę by mogły dostosować swoje statuty do wymagań

określonych w ustawie i wystąpić z wnioskiem o wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń
Wiejskich wprowadzonego ustawą z listopada 2018 r.
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KGW może prowadzić swoją działalność w następujących ramach prawnych:
•

Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (jako stowarzyszenie).

•

Ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (w ramach Krajowego
Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych , jako samodzielne kółko rolnicze
lub działalność w strukturach kółka rolniczego).

•

Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich.

•

Grupa nieformalna (osoby fizyczne).

Na terenie Gminy Dynów w 2021r działały KGW oraz stowarzyszenia:

Lp.
I

Data założenia

Organizacja

Liczba członków

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

1.

Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrówce
Starzeńskiej

Wznowienie
działalności- 1978

2.

Koło Gospodyń Wiejskich w Dylągowej

50

3.

Koło Gospodyń Wiejskich w Laskówce

4.

Koło Gospodyń Wiejskich w Łubnie

Wznowienie
działalności- 1968
Wznowienie
działalności- 2008
Wznowienie
działalności- 2006

5.

Koło Gospodyń Wiejskich w Pawłokomie

1950

20

6.

Koło Gospodyń Wiejskich w Ulanicy

Wznowienie
działalności- 2006

32

II

6

13
30

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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Szanowni Państwo
Mam nadzieję, że informacje zawarte w tym dokumencie posłużą do zwiększenia wiedzy na te
jakże ważne tematy. Nad całością opracowania Raportu czuwał Zespół ds. przygotowania
projektu raportu powołany zarządzeniem Wójta. Naszym zamysłem było sprostanie wymogom
ustawowym dotyczącym sporządzenia tego dokumentu, jednocześnie skupienie się na
rzetelnym sprawozdaniu z realizacji ustawowych zadań wójta jako organu wykonawczego
Gminy Dynów za 2021 r.
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