Za cznik
do uchwa y Nr XXIV/149/04
Rady Miasta Dynowa
z dnia 29 lipca 2004 roku

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO
MIASTA DYNÓW

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI PODKARPACIA
„PRO CARPATHIA”
RZESZÓW 2004

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Dynów
_________________________________________________________________________________

SPIS TRE CI:
I . Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego..............................................................3
II. Aktualna sytuacja spo#eczno-gospodarcza na obszarze obj&tym wdra(aniem planu..........3
1. Po#o(enie, powierzchnia, ludno,-.........................................................................................3
2. rodowisko przyrodniczo-geograficzne................................................................................7
3.Historia.................................................................................................................................10
4. Turystyka............................................................................................................................12
5. Zagospodarowanie przestrzenne.....................................................................................13
5a. Uwarunkowania ochrony ,rodowiska naturalnego...........................................................13
5b. Infrastruktura techniczna..................................................................................................15
5c. W#asno,- nieruchomo,ci..................................................................................................19
5d. Stan obiektów dziedzictwa kulturowego...........................................................................19
5e. Identyfikacja problemów...................................................................................................21
6. Gospodarka......................................................................................................................22
6a.Przemys#............................................................................................................................22
6b. Rolnictwo..........................................................................................................................23
6c. Struktura podstawowych bran( i ilo,- osób zatrudnionych – struktura.............................26
6d. Identyfikacja problemów...................................................................................................26
7. Sfera spo#eczna................................................................................................................27
7a. Sytuacja demograficzna i spo#eczna terenu.....................................................................27
7b. Warunki oraz poziom (ycia mieszka=ców........................................................................33
7c. Okre,lenie grup wymagaj>cych wsparcia.........................................................................39
7d. Rynek pracy......................................................................................................................41
7e. Identyfikacja problemów...................................................................................................42
III. Zadania polegaj>ce na poprawie sytuacji na danym obszarze.........................................43
1. Celowo,- zada= planowanych do realizacji......................................................................43
2. Lista zada=........................................................................................................................46
IV. Realizacja zada= i projektów.............................................................................................48
V. Powi>zanie projektów z innymi dzia#aniami realizowanymi na terenie
gminy/powiatu/województwa....................................................................…................………53
VI. Oczekiwane wskaCniki osi>gni&- planu rozwoju lokalnego...............................................58
VII. Plan finansowy na lata 2004 – 2006................................................................................61
VIII. System wdra(ania i monitorowania planu.......................................................................65
IX. Sposoby oceny i komunikacji spo#ecznej..........................................................................68

2

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Dynów
_________________________________________________________________________________

Niniejszy dokument powsta# w kontek,cie procesu wdra(ania funduszy
strukturalnych.

Realizowany

Zintegrowanego

Programu

b&dzie

mi&dzy

Operacyjnego

innymi

w

Rozwoju

ramach

dzia#a=

Regionalnego,

wspó#finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)
oraz z Europejskiego Funduszu Spo#ecznego (EFS).
I.

Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego
Obszar realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Dynów obejmuje gmin&

miejsk> Dynów, w latach 2004 – 2013, z uwzgl&dnieniem podzia#u na dwa okresy:
lata 2004 – 2006 oraz lata 2007 – 2013.
II.

Aktualna sytuacja spo0eczno-gospodarcza na obszarze obj3tym
wdra5aniem Planu

1. Po0o5enie, powierzchnia, ludno9:
Dynów jest gmin> miejsk>, jedn> ze 164 gmin województwa podkarpackiego,
po#o(on> w centralnej jego cz&,ci, na styku czterech powiatów: rzeszowskiego,
przemyskiego, przeworskiego i brzozowskiego. Geograficznie usytuowany jest na
Pogórzu Karpackim, w jego cz&,ci okre,lanej jako Pogórze Dynowskie, w dolinie
Sanu na wysoko,ci 250-270 m n.p.m. Przez miasto otoczone wzniesieniami
przep#ywa rzeka San, b&d>ca dop#ywem Wis#y.
Dynów le(y na skrzy(owaniu dróg biegn>cych z Prze#&czy Dukielskiej do
Przemy,la oraz z Sanoka do Rzeszowa. S> to drogi krajowe nr 884 (Przemy,l –
Domaradz), nr 879 (Przemy,l – Grabownica), nr 873 (Rzeszów – Dynów) i nr 877
(La=cut – Dynów). Drogi te tworz> korzystne po#>czenie z Ukrain> i S#owacj>, co
podnosi atrakcyjno,- gospodarcz> miasta w regionie. Dynów odleg#y jest 32 km od
Brzozowa, 42 km od Przeworska i 45 km od Przemy,la i Rzeszowa. Miasto otoczone
jest so#ectwami gminy Dynów:
-

od strony pó#nocnej: Ulanica, Harta, Bachórz

-

od strony wschodniej: Paw#okoma, Dyl>gowa, D>brówka St.

-

od strony po#udniowej: gmina Nozdrzec, powiat Brzozów

-

od strony zachodniej: Lubno, Wyr&by
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Miasto i gmina Dynów wyodr&bni#y si& na dwa organizmy w 1992 roku tworz>c gmin&
Dynów i miasto Dynów.
Mapa nr 1. Po o enie miasta Dynów na tle powiatu rzeszowskiego:

ród o: zasoby internetowe
Tab. 1. Podzia administracyjny powiatu rzeszowskiego ziemskiego.

B#a(owa - miasto

Ludno9:
Ogó0em
2 123

Powierzchnia
(w km kw.)
4

G3sto9: zaludnienia
na 1 km kw.
530

B#a(owa – gmina

8 600

108

79

Boguchwa#a

20 471

96

213

Chmielnik

6 252

53

117

Dynów – miasto

6 300

24,4

258,19

Dynów – gmina

7 223

119

60

G#ogów M#p. – miasto

4 765

14

340

G#ogów M#p. – gmina

12 547

132

95

Hy(ne

6 736

51

132

Kamie=

6 761

73

92

Krasne

13 392

54

248

Lubenia

6 473

55

117

Gmina / miasto
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Soko#ów M#p. – miasto

3 978

16

248

Soko#ów M#p. – gmina

12 330

118

104

18 365

128

143

Trzebownisko

18 135

91

199

Tyczyn – miasto

3 207

10

320

Tyczyn – gmina

11 860

73

162

Razem powiat

169 518

1 219,4

139

wilcza

ród o: US Rzeszów 2002 r.
Wykres 1

Ludno9: gmin i miast powiatu rzeszowskiego ziemskiego
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ród o: US Rzeszów 2002 r.
Ludno,Miasto Dynów liczy 6,3 tys. mieszka=ców, oko#o 52% stanowi> kobiety. G&sto,zaludnienia na km2 wynosi obecnie 258,1 osób .
Tab. 2. Podstawowe dane o mie)cie Dynów
Powierzchnia

G3sto9: zaludnienia

(km kw.)

na 1 km kw.

6 300

24,4

258,19

Powiat rzeszowski

169 309

1 219

138

Udzia# procentowy

3,72

2,0

-

Wyszczególnienie

Ludno9:

Miasto Dynów

ród o: US Rzeszów 2002 r., UM Dynów 2003 r.
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Uwzgl&dniaj>c przedzia#y wiekowe, nale(y stwierdzi-, (e m#odszych przedzia#ach
wyst&puje przewaga m&(czyzn, zw#aszcza w wieku produkcyjnym. Struktura
wiekowa mieszka=ców, generalnie przedstawia si& korzystnie. Ponad po#owa
populacji to mieszka=cy w wieku produkcyjnym.

Tab. 3. Liczba ludno)ci, struktura wg p ci i wieku
Wyszczególnienie

Ludno9:
ogó0em

Dynów miasto

Wiek

Wiek

Wiek

przedprodukcyjny

produkcyjny

poprodukcyjny

6 300

K

M

K

M

K

M

840

892

1 753

1 895

619

301

ród o: UM Dynów, 2003 r.
Powierzchnia:
Dynów zajmuje obszar 2444 ha, w tym jest 1452 ha u(ytków rolnych i 678 ha
zasiewów. Wi&ksz> cz&,- powierzchni Dynowa tj. 68% stanowi> grunty orne, 8%
stanowi> lasy i #>ki, pozosta#e grunty zajmuj> powierzchni& 9%.

Tab. 4. U ytkowanie gruntów w Dynowie (w ha)
w tym
Miasto

Dynów

Powierzchnia
ogólna

u(ytki rolne
razem

1753

1452

grunty
orne
1182

ród o: US Rzeszów 2002 r.
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sady

#>ki

pastwiska
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152

105

lasy
150
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Wykres 2.
U5ytkowanie gruntów w Dynowie

8%

9%

grunty orne

6%

sady
#>ki
pastwiska

8%
68%

1%

lasy
inne

ród o: US Rzeszów 2002 r.
Dobrze rozwini&ta sie- dróg powiatowych i wojewódzkich oraz funkcjonuj>ce
linie autobusowe umo(liwiaj> dobr> komunikacj& z okolicznymi miastami tj.
Rzeszowem,

B#a(ow>,

Przemy,lem,

Dubieckiem,

Brzozowem,

Sanokiem

i

Przeworskiem.
Na obszarze znajduj>cym si& w granicach administracyjnych miasta Dynowa
zachowa# si& w du(ym stopniu tradycyjny krajobraz kulturowy miasta z jego
przedmie,ciami i przysió#kami, a tak(e wsi> Bartkówka. Sk#ada si& na niego
zabytkowa zabudowa o charakterze ma#omiasteczkowym oraz wiejskim, zachowany
historyczny uk#ad urbanistyczny, czytelny do dzisiaj przebieg fortyfikacji miejskich,
zachowany uk#ad roz#ogów pól oraz przebieg dróg. W krajobraz ten wpisuje si&
doskonale linia kolejki w>skotorowej z jej budowlami i urz>dzeniami technicznymi.
Z otaczaj>cych miasto wzgórz oraz z dróg do nich zmierzaj>cych roztacza si&
wspania#y widok na zespó# miejski z dominuj>cym ko,cio#em parafialnym w Dynowie
oraz na dolin& Sanu. Po#o(enie Dynowa w regionie sprawia, (e pe#ni on funkcje
lokalnego centrum administracyjno – gospodarczego i kulturalnego w powiecie
rzeszowskim.
2. Frodowisko przyrodniczo –geograficzne
Szeroki pas pogórza, który dzieli Beskidy od Kotliny Sandomierskiej we
wschodniej cz&,ci bierze swoj> nazw& od Dynowa i jest nazywany Pogórzem
Dynowskim. Zasi&g przestrzenny Pogórza Dynowskiego okre,la od zachodu rzeka
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Wis#ok, od wschodu rzeka San, od po#udnia Do#y Jasielsko-Sanockie, od pó#nocy
Pogórze Rzeszowskie. W najbli(szym s>siedztwie Dynowa wydzielono kilka
mniejszych jednostek. Sam Dynów po#o(ony w dolinie Sanu nale(y do jednostki o
nazwie Obni(enie Dubieckie, od zachodu nad Dynowem wznosi si& P#askowy(
Niebylca, od pó#nocy P#askowy( Jawornicki, a od wschodu P#askowy( Cisowej.
Dynów le(y po obu stronach Sanu, którego dno doliny znajduje si& na wysoko,ci 240
m n.p.m. Na po#udnie od miasta strome zbocza schodz> do samego koryta rzeki,
tworz>c charakterystyczne dla rzeCby podgórskiej zw&(enia doliny. Na pó#noc od
miasta dolina rozszerza si& do ponad 2 km, a przed Bachórzcem ulega ponownie
zw&(eniu. Lewy brzeg Sanu w rejonie miasta to szeroka, wyrównana powierzchnia
poci&ta rowami i korytami ma#ych potoków. Samo miasto po#o(one jest w sposób
typowych dla osiedli w Karpatach: jest odsuni&te od rzeki, le(y poza zasi&giem wód
powodziowych. Zwarta zabudowa miasta znajduje si& na wysoko,ci 250 - 270 m
n.p.m., a Przedmie,cie Dynowskie wkracza w dolin& ma#ego potoku. Grzbiety
wznosz>ce si& nad miastem od zachodu osi>gaj> wysoko,ci rz&du 370 – 400 m
n.p.m. Pod wzgl&dem geologicznym Dynów le(y w centralnej cz&,ci wielkiej
jednostki tektonicznej nazywanej p#aszczowin> skolsk>. P#aszczowina skolska
zbudowana jest z piaskowców, i#ów, #upków, które w wyniku procesów tektonicznych
uleg#y silnemu sfa#dowaniu. Mi>(szo,- osadów p#aszczowiny skolskiej na wschód od
Dynowa przekracza 4000 m, a poziome przesuni&cie wynosi oko#o 20 km. Miasto
Dynów le(y na #upkach i piaskowcach nale(>cych do warstw menilitowych wieku
paleoge=skiego.
Miasto po#o(one jest nad rzek> San. San jest jedn> z najwi&kszych i
najbardziej zasobnych w wod& rzek karpackich, o du(ym znaczeniu gospodarczym
dla województwa podkarpackiego. Rzeka wyp#ywa w Bieszczadach Zachodnich na
wysoko,ci ok. 900 m n.p.m., na terenie Ukrainy. D#ugo,- Sanu wynosi 443,4 km, a
powierzchnia jego zlewni 16.861,3 km2, z czego 14.390 km2 znajduje si& w granicach
Polski. San jest g#ówn> rzek> Bieszczadów oraz Pogórza Dynowskiego i
Przemyskiego. Górny bieg rzeki ma charakter potoku górskiego, na odcinku ok. 55
km stanowi granic& pa=stwow> mi&dzy Polsk> i Ukrain>.
Górny San wraz z dop#ywami zbiera wody z terenów obj&tych ochron> prawn>
ze wzgl&du na du(e walory przyrodnicze i krajobrazowe. S> to: Bieszczadzki Park
Narodowy, Ci,nia=sko-Wetli=ski Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Doliny
Sanu, Park Krajobrazowy Gór S#onnych i Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego.
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Dolina Sanu przebiega zakolami, w obr&bie Bieszczad jest g#&boko wci&ta w
ska#ach fiszowych. San podcina zbocza doliny, w której ods#aniaj> si& pionowo
ustawione #awice piaskowców i #upków warstw kro,nie=skich. Te same utwory
fiszowe w postaci ostrych #awic skalnych stercz> na dnie rzeki ponad poziom wody w
okresach suszy. San wp#ywaj>c na teren Dynowa zasilony jest ju( górskimi wodami
wi&kszych dop#ywów jak: Wo#osaty, Solinka, Olszanka, Hoczewka, Os#awa,
Sanoczek oraz licznymi potokami i strumieniami. Na terenie miasta San zbiera
dodatkowo wody Dynówki i Ulenki. Rzeka wraz z dop#ywami tworzy niezwykle
urokliwe meandry. W dolinach rzeki i jej dop#ywów wyst&puj> urodzajne mady
rzeczne, korzystne dla rolnictwa.
Rzeka San przebiegaj>ca przez miasto Dynów ma czysto,- klasy II a( do
miejscowo,ci Bachórz zaraz za miastem, a dalej czysto,- Sanu zmienia si& w klas&
III. Re(im hydrologiczny rzeki i jej dop#ywów na terenie miasta oraz w jego okolicach
mo(na okre,li- jako niewyrównany. Wyst&puj> tu cz&sto z dnia na dzie= du(e
zmiany przep#ywu, wezbrania rzeki na wiosn&, latem i w zimie spowodowane
zasilaniem deszczowym, ,nie(nym i gruntowym w jego górnym biegu. Nad Sanem
mo(na spotka- dzikie kaczki, czaple, czasem czarnego bociana. W rzece i jego
dop#ywach wyst&puj> klenie, leszcze, okonie, jelce, brzany, szczupaki, w&gorze,
,winki, kie#bie, ukleje oraz pstr>gi, które w chwili obecnej coraz lepiej zadomowi#y si&
w tej pi&knej, acz nadal bardzo groCnej rzece. Wyst&powanie licznych gatunków ryb
,wiadczy o tym, (e wody p#yn>ce Sanu oraz jego dop#ywów s> czyste. Wzd#u( doliny
Sanu prowadz> szlaki migracyjne zwierz>t, co sprzyja pojawieniu si& okresowo
niezwyk#ych dla tych stron gatunków przybywaj>cych z pó#nocy oraz z po#udnia.
Wysoka lesisto,- i puszcza=ski charakter lasów decyduje o licznym wyst&powaniu
rzadkich ju( zwierz>t: wydra, bóbr, bocian czarny, g#uszec, cietrzew, ba(anty,
kuropatwy. Ponadto do,- licznie wyst&puj>: jelenie, sarny, dziki, kuny le,ne i inne. W
krajobrazie Pogórza, a zw#aszcza w okolicy samego Dynowa przewa(aj> pola
uprawne z partiami lasów mieszanych, w których przewa(aj> buki, jod#y oraz jawory.
W lasach tych wyst&puje tak(e sosna, ,wierk i brzoza. Posiadaj> one bogat> flor& i
faun&. Niektóre gatunki flory wyst&puj>ce na Pogórzu Dynowskim s> unikatowe w
skali ca#ego kraju, np. cybulica dwuli,cienna i lilia z#otog#ów.
Rejon Dynowa jest tak(e bogaty w ró(ne gatunki zwierz>t i owadów. Istniej>ce
warunki geograficzno – przyrodnicze i klimatyczne sprzyjaj> zachowaniu populacji
licznych zwierz>t, ptaków i owadów oraz ryb.
9
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Klimat Dynowa zalicza si& do pi&tra klimatu podgórskiego. Latem przewa(aj>
tu wiatry zachodnie i po#udniowo – zachodnie, a jesieni> i zim> wschodnie i pó#nocno
– wschodnie. Przeci&tna roczna ilo,- odpadów wynosi 750 – 800 mm. Pokrywa
,nie(na utrzymuje si& od 60 do 150 dni. Pierwsze przymrozki wyst&puj> w
paCdzierniku, a ostatnie w maju.

rednia temperatura roczna waha si& w granicach

5º - 7ºC. W ostatnich latach wyst&puj> jednak jak w ca#ej po#udniowej Polsce liczne
anomalie pogodowe.
Na terenie miasta Dynowa, które obszarowo nale(y do strefy rolnictwa Ziem
Górskich a skali planu Województwa Podkarpackiego, du(> cz&,- powierzchni
ogólnej zajmuj> u(ytki rolne na glebach pochodzenia mineralnego klasy II i III. Gleby
pochodzenia organicznego nie wyst&puj>.
3. Historia
Najstarsza znana wzmianka Cród#owa dotycz>ca Dynowa pochodzi z 1423 r.
Wspomniano wówczas o niejakim Andrzeju Wernerze de Denow. Nie jest pewne, czy
Dynów by# ju( wówczas miastem. Dowody na to pochodz> dopiero z 1429 r. Dynów
powsta# na terenie starego osadnictwa ruskiego, które rozwija#o si& dynamicznie, co
najmniej od XIII w. Osada przedlokacyjna znajdowa#a si& na obszarze intensywnego
osadnictwa, które w nowszej literaturze przedmiotu nazywane jest jasielskosanockim ugrupowaniem plemiennym.
Od

wczesnego

,redniowiecza

procesy

osadnicze

na

tym

terenie

dynamizowane by#y przez przebiegaj>cy dolin> Sanu stary trakt komunikacyjny
wiod>cy z Sanoka do Przemy,la. Trakt ten zapewnia#, wi&c dogodn> komunikacj& z
ponadlokalnymi centrami zarz>du administracyjno-gospodarczymi zachodniej cz&,ci
Rusi

Kijowskiej,

a

póCniej

ksi&stwa

halicko-w#odzimierskiego.

Cech>

charakterystyczn> rozwoju Dynowa na przestrzeni stuleci od ,redniowiecza po
schy#ek epoki nowo(ytnej by#y cz&ste zmiany w#a,cicieli i dzier(awców samego
miasta i dóbr dynowskich. Byli to Piotr Kmita, wojewoda sandomierski, Tarnowscy,
Wapowscy, Krasiccy, Ogi=scy i inni. Dzieje Dynowa pocz>wszy od pierwszej po#owy
XV wieku nie ró(ni#y si& zbytnio od przesz#o,ci innych miast prywatnych. Wojny,
najazdy, po(ary, zmieniaj>cy si& w#a,ciciele, okresy rozwoju i upadku tworzy#y jego
bogat> histori&. Latem 1506 r. miasteczko zniszczy# napad Tatarów, a póCniejsze
wysi#ki w#a,cicieli Dynowa w kierunku poprawy bytu mieszka=ców nie da#y wi&kszych
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rezultatów. Mimo niekorzystnych uk#adów, do czasu wojen szwedzkich, Dynów by#
jednym z najludniejszych miast ziemi sanockiej.
Pierwsi Qydzi pojawili si& w Dynowie ju( w pierwszej po#owie XVI w. i od tego
czasu ich ilo,- do,- szybko wzrasta#a. Ju( w po#owie XVII w. na terenie miasta
zamieszkiwa#o 435 Qydów, którzy zajmowali 53 domy. Uwag& zwraca fakt wielkiej
dynamiki tej grupy ludno,ci, do której w tym czasie nale(a#o ju( 34,3% domów
przyrynkowych.
W 1881 r. Dynów posiada# ju( 3700 mieszka=ców w tym 1200 Qydów i 200
Rusinów (Ukrai=ców). Rang& i presti( miasteczka podnios#o utworzenie w 1886 r.
s>du powiatowego, a w 1895 r. urz&du podatkowego. Od 1904 r. Dynów posiada#
po#>czenie kolejowe z Przeworskiem. Inwestorem w>skotorowej linii kolejowej by#o
Galicyjskie Towarzystwo Przemys#u Cukrowniczego w Przeworsku. Cho- ta nowa
linia kolejowa przyczyni#a si& do aktywizacji gospodarczej okolic Dynowa tylko w
niewielkim stopniu, polepszy#a jednak komunikacj& miasta z Przeworskiem, a
po,rednio z innymi o,rodkami miejskimi na magistrali kolejowej Kraków-Lwów. Druga
wojna ,wiatowa zada#a miastu powa(ne straty w ludziach i zniszczy#a jego zabudow&
w 50%. Odbudowany i rozbudowany w ostatnich dziesi&cioleciach Dynów jest
o,rodkiem gospodarczym, o,wiatowym i kulturalnym. Do dnia dzisiejszego
zachowa#y si& zabytki takie jak: ko,ció# i brama w stylu renesansowym, fragmenty
wa#ów obronnych i fortyfikacji, dwór z ko=ca XVIII w., liczne kapliczki – drogowskazy,
urokliwy Rynek z pomnikiem W#adys#awa Jagie##y.
Dynów to miasteczko o wielokulturowej tradycji, w którym ,ciera#y si& i
wzajemnie uzupe#nia#y cztery kultury: polska, (ydowska, ormia=ska i ukrai=ska.
Dynów jest jedyn> miejscowo,ci> Pogórza posiadaj>c> obecnie prawa miejskie,
uzyskane jeszcze w pocz>tku XV wieku. Prawa te zosta#y mu odebrane – podobnie
jak wielu okolicznym miastom (Dynów, Brzozów, B#a(owa, Tyczyn, Ka=czuga,
Dubiecko) – w roku 1934. Staraniem spo#ecze=stwa i w#adz Dynów odzyska# je w
roku 1947. Dzi, miasto jest nieformaln> stolic> Pogórza Dynowskiego, jego
o,rodkiem gospodarczym, daj>cym prac& okolicznym mieszka=com, kulturalnym,
o,wiatowym, umo(liwiaj>cym nauk& w szko#ach ,rednich.
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4. Turystyka
Dynów posiada znakomite warunki do rozwoju turystyki. Urozmaicony
krajobraz i bogata przyroda chroniona jest w Parku Krajobrazowym Pogórza
Dynowsko

–

Przemyskiego.

Wyj>tkowo

atrakcyjne

walory

przyrodniczo

–

krajobrazowe, bogactwo flory i fauny, czyste powietrze oraz wody rzek i potoków
obfitych w ryby, wyznaczone szlaki turystyczne stwarzaj> szczególnie korzystne
warunki do harmonijnego obcowania ludzi ze ,rodowiskiem naturalnym.
G#ówne walory tego terenu to malownicze po#o(enie geograficzne, rzeka San,
nieska(one ,rodowisko przyrodnicze, liczne zabytki, szlaki turystyczne. Walory te
podnosi ponadto bogata historia, interesuj>ce zabytki architektury i (ywy po dzie=
dzisiejszy

folklor.

Pozwala

to

na

organizacj&

wypoczynku

,wi>teczno

-

weekendowego, wakacji, kolonii, zimowisk, obozów, rajdów i sp#ywów. Obok
wycieczek pieszych pobyt na DynowszczyCnie sprzyja uprawianiu sportów wodnych.
San to, bowiem wymarzona rzeka dla kajakarzy i pontoniarzy. Rzeka na tym odcinku
ma jeszcze górski charakter, tworzy malownicze prze#omy. San w tym rejonie
stwarza równie( ,wietne warunki dla w&dkarstwa.
W Dynowie bior> swój pocz>tek turystyczne szlaki biegn>ce przez tereny
Pogórza Dynowskiego:
Niebieski – Dynów – Suwczyna – Krasiczyn – Przemy,l – Dynów – Jawornik Polski
– Bia#a k/Rzeszowa – Rzeszów,
Hó0ty – Dynów – Helusz – L&townia – Przemy,l – Dynów – Ujazdy – Po#omia –
Czudec,
Zielony – Dynów – Dubiecko – Pruchnik.
Szans> na rozwój turystyki w Dynowie jest kursuj>ca na trasie Przeworsk –
Dynów kolejka w>skotorowa – Ma#y Ekspres „Pogórzanin”, je(d(>cy przez Pogórze
Dynowskie – przyci>ga dzi, turystów i mi#o,ników kolei nie tylko z Polski, ale i z
Europy. Trasa przejazdu kolejki jest bardzo atrakcyjna i wiedzie przez najd#u(szy w
Polsce tunel kolei w>skotorowej w Szklarach (602 m).
W celu propagowania i rozwijania walorów turystycznych Pogórza powsta# Zwi>zek
Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego. ZGTPD tworz> gminy: Dubiecko, Dynów
- gmina miejska, Dynów - gmina wiejska, Nozdrzec i Krzywcza. Powsta# on w
czerwcu 1996 roku i zosta# wpisany do Rejestru zwi>zków mi&dzygminnych. Siedzib>
Zwi>zku jest miasto Dynów. Zwi>zek nie prowadzi dzia#alno,ci gospodarczej,
12
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utrzymuje si& ze sk#adek cz#onkowskich, a przejmuje realizacj& zada= publicznych
tworz>cych go gmin w zakresie:
- rozwijania przemys#u turystycznego poprzez budow& i rozbudow& infrastruktury
turystycznej i oko#oturystycznej,
- rozwijania dzia#a= na rzecz ochrony ,rodowiska oraz zabytków,
- edukacji krajoznawczej i ekologicznej.
Propagowanie wiedzy ekologicznej odbywa si& poprzez organizowanie seminarium
dla m#odzie(y gimnazjalnej i innych imprez o charakterze ekologicznym. Na sta#e do
kalendarza imprez Zwi>zku wpisa#y si& "Eko - Rajdy po Pogórzu Dynowskim". Ide>
jest by impreza odbywa#a si& cyklicznie i corocznie dotyczy#a innego problemu z
zakresu ochrony ,rodowiska naturalnego. Zwi>zek ma za zadanie stworzenie przede
wszystkim

odpowiednich

warunków

do

rozwoju

turystyki,

wypoczynku

weekendowego, letniego i zimowego oraz rekreacji w rozszerzonym zakresie.
Poszczególne gminy wchodz>ce w sk#ad Zwi>zku dysponuj> hotelami, o,rodkami
turystyczno - wypoczynkowymi jak równie( istniej>cymi przy nich bazami sportowo rekreacyjnymi, cho- nie w ka(dym przypadku s> to w#asno,ci gmin. Po#o(enie
geograficzne gmin nale(>cych do Zwi>zku, predysponuje do organizowania na tych
terenach odpowiedniego zaplecza turystycznego, skierowanego na potrzeby osób
przebywaj>cych na Pogórzu.
5. Zagospodarowanie przestrzenne
5a. Uwarunkowania ochrony 9rodowiska naturalnego
Obszar miasta podzielony jest na dwa tereny tj. po#o(on> w Parku
Krajobrazowym Pogórza Przemyskiego cz&,- wschodni> miasta na prawym brzegu
Sanu oraz teren po#o(ony na lewym brzegu Sanu – w otulinie, czyli w Obszarze
Chronionego Krajobrazu – cz&,- zachodnia, g#ówna miasta. Granic& Parku
Krajobrazowego stanowi rzeka San. Teren miasta Dynowa poza obszarem
znajduj>cym si& w granicach Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego zosta#
wy#>czony z obszaru chronionego krajobrazu na mocy rozporz>dzenia nr 14
Wojewody Przemyskiego z dn. 4 kwietnia 1995 r. Do czasu wy#>czenia na tym
obszarze w zakresie problematyki ochrony krajobrazu kulturowego obowi>zywa#y
analogiczne do terenu Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego ograniczenia i
zakazy.
13
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Rygory realizacji inwestycji na terenie Parku Krajobrazowego s> wi&ksze z uwagi na
wymogi stawiane terenom chronionym. Obowi>zuje ka(dorazowe opiniowanie
realizacji z Wojewódzkim Zarz>dem Parków Krajobrazowych. G#ówna cz&,- miasta,
czyli zachodnia podlega mniejszym rygorom, gdy( tylko inwestycje mog>ce
pogorszy- stan ,rodowiska oraz szczególnie szkodliwe podlegaj> konieczno,ci
uzyskania odpowiednich opinii Wojewódzkiego Zarz>du Parków Krajobrazowych i
Wydzia#u Ochrony

rodowiska Urz&du Wojewódzkiego. Ponadto z uwagi na lepsz>

infrastruktur& typu miejskiego ni( infrastruktura typu wiejskiego na prawym brzegu
Sanu, w mie,cie mog> by- stworzone dogodne warunki dla rozwoju us#ug,
przemys#u, rzemios#a itp. zwi>zanych z obs#ug> ca#ego przyleg#ego terenu.
W Planie Ochrony Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego wprowadzono
ustalenia dotycz>ce stopniowania ochrony zasobów i walorów przyrodniczych,
kulturowych i krajobrazowych parku w postaci ochrony szczególnej, ochrony
wzmo(onej i ochrony ekspozycji krajobrazowej.
Ochron> szczególn> (prawn>) obj&te s>:
- rezerwaty przyrody
- u(ytki ekologiczne
- stanowiska dokumentacyjne
- pomniki przyrody
- rezerwaty kulturowe
- obiekty wpisane do rejestru zabytków
Uwarunkowania ochronne obszarów o walorach przyrodniczych i krajobrazowych
istniej> dla:
-

Parku Krajobrazowego Pogórza Dynowskiego

-

Przemysko – Dynowskiego Obszaru Chronionego

-

Doliny Sanu, jako korytarza ekologicznego o znaczeniu
mi&dzynarodowym

-

Lokalnych systemów ekologicznych (dolin dop#ywów Sanu,
ekosystemów

#>kowych,

zaro,lowych

i

,ródpolnych)

zachowuj>cych system powi>za= ekologicznych.
Badania i pomiary zanieczyszcze= powietrza, wykonywane przez Stacj& Sanitarno –
Epidemiologiczn> wykaza#y, (e stopie= zanieczyszcze= mie,ci si& w kategoriach
warto,ci przyj&tych dla obszarów specjalnie chronionych. Czyste powietrze na
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terenie miasta wynika z braku wi&kszych zak#adów pracy, które powodowa#yby
emisje zanieczyszcze=.
Pod wzgl&dem wyst&powania, rozprzestrzeniania oraz uci>(liwo,ci dominuj>
odpady komunalne, czyli wszelkie odpady pokonsumpcyjne, w tym tak(e zu(yte
produkty przemys#owe, które wobec niefunkcjonowania wtórnego odzysku odpadów
praktycznie s> usuwane #>cznie z odpadami bytowymi na sk#adowiska. Potencjalne
zagro(enie ze strony odpadów komunalnych wynika z faktu ró(norodno,ci ich sk#adu
i mo(liwo,ci ska(enia

bakteriologicznego.

Jedynym

stosowanym

sposobem

unieszkodliwienia odpadów komunalnych jest sk#adowanie ich na sk#adowisku
odpadów, w rejonie ulicy Wu,ki. Nie stwarza ono jednak typowego zagro(enia dla
,rodowiska. Strefy ochronne wokó# sk#adowiska zasadzone s> drzewami i posiadaj>
obszar oko#o 8,5 ha.
Wyst&powanie na terenie miasta Przemysko – Dynowskiego Obszaru
Chronionego

Krajobrazu

nie

ogranicza

jego

rozwoju,

ale

rzutuje

na

zagospodarowanie i na gospodark& le,n>, wymaga powi>zania funkcji krajobrazowoprzyrodniczych z zagospodarowaniem tych terenów oraz uwzgl&dnienia tych
elementów w krajobrazie, które decyduj> o naturalnych walorach ,rodowiska
przyrodniczego w planach miasta i planach urz>dzania lasu.
Lasy w mie,cie Dynów znajduj> si& w cz&,ci wschodniej miasta – za Sanem w
rejonie dzielnicy Bartkówka (361 ha). Lasy ochronne zawieraj> si& w strukturze
wewn&trznej ekosystemów le,nych i samodzielnie w strukturze funkcjonalnoprzestrzennej obszaru administracyjnego miasta Dynów – nie wyst&puj>. Fragmenty
rozpoznane jako lasy ochronne nale(y rozpatrywa- jako integralnie zwi>zane z
wi&kszymi kompleksami.
5b. Infrastruktura techniczna
Drogi i szlaki komunikacyjne:
W mie,cie krzy(uj> si& dwie drogi wojewódzkie z pó#nocy na po#udnie (droga nr 879
#>cz>ca Przeworsk z Sanokiem) oraz droga ze wschodu na zachód (nr 884 #>cz>ca
Przemy,l z Miejscem Piastowym i dalej Polsk> po#udniow>).
Na terenie miasta Dynowa istniej> trzy kategorie dróg:
-

drogi wojewódzkie o #>cznej d#ugo,ci 8 km

-

drogi powiatowe o #>cznej d#ugo,ci 16,2 km

-

drogi miejskie o #>cznej d#ugo,ci 16,9 km.
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Drogi wojewódzkie i powiatowe posiadaj> w ca#o,ci nawierzchni& bitumiczn>. L>czn>
d#ugo,- dróg miejskich o nawierzchni bitumicznej wynosi 3,4 km. Pozosta#e drogi
miejskie wewn&trzne posiadaj> nawierzchni& utwardzan> najcz&,ciej (wirem
rzecznym.
Przez miasto przebiegaj> dwa odcinki dróg wojewódzkich tj. droga Przemy,l –
Domaradz i Dynów – Grabownica. Pierwsza z nich biegn>ca ze wschodu na zachód:
Przemy,l – Domaradz posiada du(e znaczenie, gdy( #>czy dwa przej,cia graniczne,
w Medyce oraz w Barwinku.
Jest to droga o du(ym nat&(eniu ruchu. Druga droga wojewódzkiej z pó#nocy na
po#udnie relacji Dynów – Grabownica równie( ma du(e znaczenie, przechodzi przez
centrum miasta.
Tab. 5. Drogi wojewódzkie Dynowa
Nr drogi

Trasa

D#ugo,- w km

879

Przeworsk – Grabownica

5

884

Przemy,l - Domaradz

3

ród o: UM Dynów 2004 r.
Po#o(one na terenie miasta drogi powiatowe o #>cznej d#ugo,ci 16,2 km s> na
ogó# drogami wewn>trzmiejskimi. Wi&ksze znaczenie ma most na rzece San oraz
ulica Bartkówka, która #>czy Dynów z miejscowo,ciami po#o(onymi po prawej stronie
rzeki San. Drogi miejskie wewn&trzne s> ulicami dojazdowymi do budynków
mieszkalnych oraz pól uprawnych. Drogi gminne w Dynowie maj> #>czn> d#ugo,16,96 km.
Miasto Dynów po#>czone jest z oddalonym o 40 km Przeworskiem lini> kolejki
w>skotorowej. W okresie letnim stanowi to du(> atrakcj& turystyczn> z uwagi na
wycieczki organizowane przez dyrekcj& kolei.
Telekomunikacja:
Liczba abonentów telefonicznych w mie,cie wg danych z Urz&du Miasta, na
dzie= 1.04.2004 r. wynosi 1021. Na terenie ul. Bartkówka wybudowana zosta#a stacja
telefonii komórkowej. Na obszarze miasta funkcjonuj> sieci trzech operatorów
komórkowych. Jednostki administracyjne i bankowe takie jak: Urz>d Miasta, Urz>d
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Gminy,

Bank

Spó#dzielczy,

PKO

Bank

Polski

posiadaj>

oprócz #>czno,ci

telefonicznej równie( dost&p do sta#ego #>cza internetowego. Ponadto od kwietnia
2004 roku Telekomunikacja Polska umo(liwi#a korzystanie z technologii ADSL
(us#uga NEOSTRADA + DSL 512,1). Jest równie( mo(liwo,- korzystania z sieci
internetowej poprzez radiowy punkt dost&powy.
Elektroenergetyka:
Miasto Dynów obs#ugiwane jest przez jeden G#ówny Punkt Zasilania
Energetycznego zasilany liniami 110 kV. Teren miasta znajduje si& w strefie
oddzia#ywania sieci z dwóch terenów:
-

po#udniowego – Elektrownia „Solina”

-

pó#nocnego – Elektrownia „Wide#ki”

Istniej>cy stan systemu energetycznego w Dynowie pokrywa aktualne potrzeby w
zakresie zaopatrzenia w energi& elektryczn>. Wymaga ona jednak ci>g#ej rozbudowy
i modernizacji. Dla poprawienia bezpiecze=stwa w mie,cie Urz>d Miasta dokonuje
o,wietlenia kolejnych ulic. Rozbudowa sieci elektrycznej jest kontynuowana w
oparciu o prywatnych inwestorów.
Aktualnie d#ugo,- sieci elektrycznej w Mie,cie Dynów wnosi 63,4 km w tym:
Wlinia kablowa ,redniego napi&cia – 6,16 km
Wlinia napowietrzna ,redniego napi&cia – 8,06 km
Wlinia kablowa niskiego napi&cia – 13,4 km
Wlinia napowietrzna niskiego napi&cia – 35,78 km
Wodoci>gi, kanalizacja i gospodarka odpadami:
D#ugo,- sieci wodoci>gowej w mie,cie wraz z przy#>czami wynosi obecnie 6,0
km. D#ugo,- sieci kanalizacyjnej natomiast wynosi 12,3 km i korzysta z niej 79 %
ludno,ci z 380 budynków mieszkalnych.
Istniej>ca w mie,cie oczyszczalnia ,cieków biologiczno-mechaniczna jest
wystarczaj>ca na obecne potrzeby, jej wydajno,- wynosi 2250 m3/dob&.
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Tab. 6. Sie3 wodno-kanalizacyjna Dynowa
D0ugo9: sieci w km

gospodarstwach

budynków mieszkalnych

Miasto
Dynów

Zu5ycie wody w

Po0Iczenia prowadzIce do

domowych

wodoci>gi

kanalizacja

wodoci>gi

kanalizacja

Dm3

6,0

12,3

209

295

59,7

Na osob& w
m3
9,8

ród o: UM Dynów, US Rzeszów
Zu(ycie wody ogó#em w gospodarstwach domowych oraz na osob& w ci>gu
dwóch lat wzros#o prawie o po#ow&.
Miasto Dynów jest zasobne w wody podziemne, znajduj>ce si& o obr&bie
G#ównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 430 „Dolina Sanu”. Zasoby zbiornika
stanowi> Cród#o zaopatrzenia ludno,ci w wod& poprzez studnie g#&binowe. Wody
podziemne charakteryzuj> si& dobr> jako,ci> – klasa I b i nie wymagaj> uzdatniania.
Na obszarze miasta wytypowano tereny pod przysz#e, ogólnomiejskie uj&cie wód
podziemnych.
Zlokalizowane na terenie miasta w rejonie ulicy Wu,ki sk#adowisko odpadów
zabezpiecza miejscowe potrzeby. W chwili obecnej miasto zamierza wprowadzi- w
(ycie program ochrony ,rodowiska przed odpadami. Uruchomienie programu
selektywnego gromadzenia odpadów w pe#ni przyczyni si& do ograniczenia
powstawania odpadów u Cróde#, koniecznych do sk#adowania.
Tab. 7. Gospodarstwa rolne wg sposobów odprowadzania )cieków i )mieci
Odprowadzenie ,cieków
Miasto

Do sieci

Dynów

kanalizacyjnej
380

Do szamba
200

Wywo(enie ,mieci
Brak

kanalizacji
50

ród o: UM Dynów

18

Na
zorganizowane
wysypisko
368

Zagospodarowanie we
w#asnym zakresie
250
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Gazownictwo:
Miasto posiada w miar& dobrze rozbudowan> sie- gazow>. Istniej>ce sieci
gazowe i stacje redukcyjne w wi&kszo,ci zabezpieczaj> bie(>ce potrzeby. D#ugo,sieci gazowej wynosi 51 km, a ilo,- przy#>czy prowadz>cych do budynków 736
sztuk. Wed#ug danych Urz&du Statystycznego z sieci gazowej korzysta 43,6 %
ludno,ci.

5c. W0asno9: nieruchomo9ci
Tab. 8. Zasoby mieszkaniowe wed ug w asno)ci
Wyszczególnienie

Ogó0em

Zamieszkane stale

Ogó#em

1734

1596

Mieszkania stanowiIce w0asno9::
Osób fizycznych

1345

1214

Spó#dzielni mieszkaniowych

286

283

Gminy

78

75

Skarbu Pa=stwa

2

2

Zak#adów pracy

18

17

Pozosta#ych podmiotów

5

5

Xród#o: UM Dynów, US Rzeszów
W przewa(aj>cej cz&,ci dominuj> nieruchomo,ci stanowi>ce w#asno,- osób
fizycznych. Na terenie miasta funkcjonuje tylko jedno przedsi&biorstwo pa=stwowe.
5d. Stan obiektów dziedzictwa kulturowego
Ochrona zabytków oznacza zachowanie, w#a,ciwe wykorzystania oraz
konserwacj&, rewaloryzacj& i renowacje wszelkich dóbr kultury materialnej
wyst&puj>cych zarówno zespo#owo, jak i w postaci pojedynczych obiektów. Ochron>
konserwatorsk> na terenie Dynowa obj&te s> wszystkie elementy charakterystyczne
dla zespo#u zabudowy i zwi>zanych z nimi elementów krajobrazu naturalnego, do
których nale(y zaliczy-:
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-zachowane zabytki ko,cio#ów i zespo#ów ko,cielnych,
- zachowane zabytkowe zespo#y forteczne,
- zachowane zespo#y ruralistyczne (struktury zabudowy wsi),
- elementy wtopione w krajobraz (kapliczki, pomniki, figury),
- cmentarze,
- stanowiska archeologiczne.
Obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków podlegaj> ochronie szczególnej tj.
ochronie prawnej i podlegaj> nadzorowi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Nie s> dopuszczalne (adne zmiany, remonty czy przebudowy poni(szych zabytków
bez uprzedniej opinii Wojewódzkiego Konserwatora.
WYKAZ ZABYTKÓW NA TERENIE MIASTA DYNOWA
(znajduj>cy si& w Spisie Zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków)
1.

Ziemne fortyfikacje miejskie i zamkowe, pozosta#o,ci dawnego
systemu

obronnego

elementami

o

fragmentów

charakterze

bastionowym

wcze,niejszych

z

systemów

obronnych
2.

Zespó# dworski ul. Dworska 25, pozosta#o,ci dawnego za#o(enia
dworskiego po#. XIX w., odb. 1905 przez arch. A.
Wola=skiego, studnia drewniana pocz. XX w., park
krajobrazowy - Bartkówka

3.

Zespó# ko,cielny gotycko- renesansowy z wyposa(eniem barokowym
(przebudowywany XVII), barokowa dzwonnica murowana
z XVIII w., renesansowa brama, ko,ció# ,w. Wawrzy=ca z
1663 r.

4.

Szko#a – budynek ul Wary=skiego 2, murowany XIX/XX w., (bogata
dekoracja snycerska) stanowi element urbanistycznoarchitektonicznej zabudowy g#ównej cz&,ci miasta

5.

Cmentarz stary rzymsko-katolicki za#. w pocz. XIX w. wraz z kaplic> z
1828 r. 7Zachowa#y si& nagrobki z XIX i I po#. XX wieku o
formach klasycystycznych i historyzuj>cych

6.

Cmentarz rzymsko-katolicki, XVI-XVI wiek, kaplica cmentarna z 1825r.

7.

Cmentarz (ydowski z II po#. XIX
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8.

Cmentarz (ydowski z lat 1939-45

9.

Obelisk przy ul Pi#sudskiego

10. Stanowisko archeologiczne wielokulturowe nr. 33
11. Kapliczki przy ul Bartkówka (6 szt.) XIX/XX w.
12. Kapliczki przy ul. Pi#sudskiego (4 szt.) XIX/XX w.
13. Bunkier ul. Bartkówka 1940-41
14. Zespó# kolei w>skotorowej, dworzec murowany 1887r, budynek adm.
15. Budynek Towarzystwa Gimnastycznego „SOKÓL” pocz. XX w., ob.
Polski Zwi>zek Emerytów i Rencistów ul wierczewskiego 13
16.

Zagroda drewniana ul Stra(acka169

Ponadto wpisanych do rejestru jest 56 domów murowanych i drewnianych
znajduj>cych si& na terenie miasta.
W Dynowie znajduje si& 24 uznanych pomników przyrody:
-

aleja grabowa przy plebani

-

1 d>b szypu#kowy w Bartkówce

-

1 jesion wynios#y w Bartkówce

-

6 lip drobnolistnych na terenie miasta

-

15 lip szerokolistnych na terenie miasta

5e. Identyfikacja problemów
Rola, jak> spe#nia Dynów w (yciu gminy i okolicy jest bardzo istotna. Miasto
jest miejscem zaopatrzenia i to nie tylko dla mieszka=ców wsi wchodz>cych w sk#ad
dynowskiej gminy, lecz miejscowo,ci geograficznej i historycznej Dynowszczyzny,
b&d>cych dzi, w granicach gmin o,ciennych. Jest, bowiem dla nich Dynów
najbli(szym o,rodkiem miejskim w okolicy. Miasto stanowi cz&sto dla okolicznej
ludno,ci jedyne miejsce zatrudnienia, nauki dla m#odzie(y, o,rodek (ycia
kulturalnego i kulturalnego w&z#a komunikacyjnego.
Minione dziesi&ciolecia by#y okresem wielu inwestycji. Niezmiernie wa(na dla
rozwoju miasta jest rozbudowa #>cza internetowego, która przyczyni si& do
szybszego przep#ywu informacji.
Dynów posiada równie( funkcje rolnicze. Gospodarstwa rolne prowadz>
g#ównie produkcj& na w#asne potrzeby. Miasto posiada dobre warunki do rozwoju
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rzemios#a oraz ma#ych i ,rednich przedsi&biorstw, posiada równie( wysokie walory
turystyczno – krajobrazowe.
Stan zabytków wi&kszo,ci przypadków jest niezadowalaj>cy, nale(y zabiega- o
uzyskanie ,rodków na cele konserwatorskie szczegó#owo okre,lane w zakresie prac
konserwatorskich opracowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
6. Gospodarka
6a. Przemys0
Na terenie miasta Dynów dzia#a Gminna Spó#dzielnia obs#uguj>ca miasto a
tak(e gmin& wiejsk> Dynów. Spó#dzielnia zatrudnia obecnie ponad 150 osób.
Prowadzi dzia#alno,- handlow>, gastronomiczn>, produkcyjn> (produkcja pieczywa,
wód mineralnych, kostki brukowej, pasz), skup p#odów rolnych, surowców wtórnych
(z#om, makulatura), skór. Rozwój GS mo(e by- oparty równie( o wykorzystanie w
sezonie turystycznym kolejki w>skotorowej ze wzgl&du na korzystn> lokalizacj& bazy
przy dworcu PKP.
Na bazie zlikwidowanych zak#adów pracy powsta#y i powstaj> zak#ady
prywatne, tworz>ce nowe miejsca pracy, które w najbli(szym czasie nie b&d> jednak
w stanie odtworzy- pe#nego zatrudnienia, jakie mia#o miejsce przed likwidacj>.
Na bazie upad#ych zak#adów powsta#y takie zak#ady jak:
- Zak#ad Wyrobu Mebli „Wenus” – aktualnie zatrudnia 4 osoby,
- Firma Produkcyjno – Handlowa – „Woodstyle” zatrudnia ok. 30 osób,
- Firma Handlowo – Us#ugowa „Exdom” – 12 osób,
- Zak#ad Us#ugowo – Handlowy Konrad Mi,niakiewicz – 3 osoby,
- Przedsi&biorstwo Produkcyjno – Handlowe „Trak” s.c. – zatrudnia 15 osób,
- Firma Handlowo – Us#ugowo – Remontowa „Gaz – Stol” – zatrudnia obecnie
ok. 10 osób.
Na terenie Dynowa dzia#a równie( Spó#dzielnia Inwalidów im. J. Kili=skiego,
pozostaj>ca

obecnie

jedynym

zak#adem

zatrudniaj>cym

pracowników (173 osoby), w tym osoby niepe#nosprawne.
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Tab. 9. Podmioty gospodarki zarejestrowane w rejestrze REGON w powiecie
rzeszowskim ziemskim
Sektor
Pa=stwowy
Gmina / miasto

B#a(owa –
miasto
B#a(owa –
gmina
Boguchwa#a
Chmielnik
Dynów –
miasto
Dynów – gmina
G#ogów M#p. –
miasto
G#ogów M#p. –
gmina
Hy(ne
Kamie=
Krasne
Lubenia
Soko#ów M#p. –
miasto
Soko#ów M#p. –
gmina
wilcza
Trzebownisko
Tyczyn –
miasto
Tyczyn – gmina

Ogó#em

Prywatny
w#asno,prywatna krajowa
w tym
zagraniczna
razem
zak#ady osób
fizycznych

Pa=stwowa

samorz>du
terytorialnego

181

-

12

169

136

-

377

-

10

367

342

-

1283
285

1
-

26
12

1248
271

1101
236

8
2

362

1

23

338

269

-

257

-

17

239

212

1

413

1

12

398

349

2

694

1

20

668

569

5

301
278
1202
279

4
-

14
13
22
9

286
264
1174
270

255
236
1058
244

1
1
2
-

328

-

17

308

256

3

446

1

24

421

377

-

1057
1141

2

40
30

1017
1108

910
962

1

276

-

12

263

219

1

673

-

10

662

580

1

ród o: US Rzeszów 2003 r.

6b. Rolnictwo
Produkcja rolna oparta jest o rozdrobniony sektor prywatny. Obecnie istnieje
880 gospodarstw indywidualnych. Struktura wielko,ci gospodarstw indywidualnych
wynosi oko#o 3,5 ha z tendencj> do zmniejszania area#u. Gospodarstwa rolne s>
wielokierunkowe i nie specjalizuj> si& w (adnym dziale produkcji rolnej. Rolnictwo
nastawione jest na produkcj& zbo(a, ziemniaków jadalnych, ro,lin pastewnych oraz
hodowl& byd#a mlecznego, trzody chlewnej i byd#a opasowego z tendencj> do
obni(ania poziomu produkcji. Produkcja rolnicza ze wzgl&du na trudno,ci
(narastaj>ce) ze zbytem produktów rolnych oraz bardzo niskie ceny jest nie
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op#acalna dla rolników. Z tego wzgl&du wiele pól le(y od#ogiem. O du(ej skali
rozdrobnienia ,wiadczy fakt, (e 55,9% ogólnej liczby gospodarstw rolnych mie,ci si&
w przedziale obszarowym 1-5 ha, oko#o 39,8% stanowi> gospodarstwa o powierzchni
do 1 ha, 3,6% o powierzchni 5-10 ha. Tylko 0,5% ogólnej liczby gospodarstw to
gospodarstwa o powierzchni powy(ej 10 ha i wi&cej.

Tab. 10. Systematyka indywidualnych gospodarstw wg powierzchni u ytku
W tym % powierzchni

Liczba

Miasto
Dynów

gospodarstw

do 1 ha

1-5 ha

5-10 ha

880

39,8

55,9

3,6

10 ha
i wi&cej
0,5

ród o: US Rzeszów 2002 r.

Poni(szy wykres obrazuje wielko,- gospodarstw indywidualnych, istniej>cych na
terenie miasta.
Wykres 3

Gospodarstwa indywidualne
60

procenty

50
do 1 ha

40

1-5 ha

30

5-10 ha

20

powy(ej 10 ha

10
0
1

2
wielko9: gospodarstw

ród o: US Rzeszów 2002 r.
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rednie gospodarstwo w powiecie rzeszowskim ziemskim sk#ada si& z 4
dzia#ek o ,redniej powierzchni 0,4 ha po#o(onych w szachownicy, w Dynowie ,rednia
liczba dzia#ek wynosi 8,2 o powierzchni 0,9 ha.
Tab. 11. =rednia powierzchnia indywidualnych gospodarstw rolnych wed ug rodzajów
u ytków
rednio w 1 gospodarstwie rolnym (hektary)
Miasto
Dynów

powierzchnia

u(ytki

grunty

ogólna

rolne

orne

1,99

1,65

1,34

sady

#>ki

pastwiska

lasy

0,01

0,17

0,11

0,17

pozosta#e
grunty
0,17

ród o: Powszechny Spis Rolny – US Rzeszów 2002 r.
Rozdrobnienie gospodarstw charakteryzuje si& niewielk> powierzchni> dzia#ek
nadmiernie wyd#u(onych na gruntach s#abszych oraz konfliktowym dost&pem do
wszystkich gruntów.
Wiod>cym kierunkiem dzia#alno,ci rolniczej jest uprawa zbó( i ziemniaków.
Produkcja ta jest nastawiona g#ównie na zaspokojenie w#asnych potrzeb.
Tab. 12. Powierzchnia podstawowych upraw w ha
Rodzaj upraw
Miasto

zbo(a
ogó#em

Dynów

pszen(yto

392

1

str>czkowe
pastewne

ziemniaki

6

okopowe
pastewne

165

21

ród o: Powszechny Spis Rolny – US Rzeszów 2002 r.
Wykres 4
Wyszczególnienie podstawowych upraw

4% 2%

zbo(a ogó#em
pszen(yto

28%

str>czkowe pastewne
ziemniaki
1%

65%

okopowe pastewne
warzywa

0%

ród o: US Rzeszów 2002 r.
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Tab. 13. Zwierz?ta gospodarskie w Dynowie
Ilo,- sztuk
Miasto

pog#owie
byd#a

Dynów

518

pog#owie
trzody
chlewnej
381

pnie

pog#owie

pszczele

koni

44

100

kozy

króliki

36

268

pog#owie
drobiu
85 827

ród o: Powszechny Spis Rolny – US Rzeszów 2002 r.
6c. Struktura podstawowych bran5 i ilo9: osób zatrudnionych – struktura
Struktura podstawowych bran( zosta#a szczegó#owo przedstawiona w
poprzednich punktach: 6a – Przemys# oraz 6b – Rolnictwo.
6d. Identyfikacja problemów
Transformacja systemu gospodarczego zapocz>tkowana w 1990 roku
spowodowa#a w mie,cie wiele niekorzystnych zjawisk w sferze spo#ecznej, a
szczególnie wyst>pienie w tym okresie pog#&biaj>cego si& bezrobocia. Negatywne
skutki przemian znalaz#y swoje odzwierciedlenie mi&dzy innymi w obni(aj>cym si&
poziomie dochodów ludno,ci na skutek bezrobocia, pogarszaj>cej si& sytuacji
mieszkaniowej, coraz trudniejszym starcie (yciowym m#odzie(y.
Do zmiany systemu gospodarczego w Dynowie, du(a liczba ludno,ci (oko#o
800) by#a zatrudniona w miejscowych zak#adach pracy maj>cych status filii,
oddzia#ów zak#adów, których macierzyste jednostki mia#y siedziby w Rzeszowie,
Przemy,lu i innych miastach. Proces urynkowienia gospodarki spowodowa# w
pierwszej po#owie lat 90 – tych, stopniowe obni(enie poziomu zatrudnienia w tych
zak#adach, doprowadzaj>c do ich likwidacji.
Dotyczy#o to nast&puj>cych zak#adów:
- Rzeszowskie Zak#ady Przemys#u Skórzanego „Respan” – Zak#ad Nr 5 w Dynowie –
zatrudnia# 170 osób,
- WSK „PZL – Rzeszów”, Filia w Bartkówce – zatrudnia# 200 pracowników,
- Wielobran(owo – Us#ugowa Spó#dzielnia Pracy w Przemy,lu, oddzia# w Dynowie –
zatrudnia# 60 pracowników,
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- Wikliniarska Spó#dzielnia Pracy R&kodzie#a Ludowego i Artystycznego „Jedno,-” w
Rudniku n/Sanem, oddzia# w Dynowie – zatrudnia# 120 pracowników,
- Spó#dzielnia Pracy Przemys#u Chemicznego „SAN” w Jaros#awiu, Zak#ad
Chemiczny w Dynowie – zatrudnia# 160 osób,
- Przedsi&biorstwo Przemys#owo – Handlowe „Igloopol – Fermstal” – zatrudnia# ok.
500 osób.
Klimat, w jakim le(y Dynów nie sprzyja intensywnej produkcji ro,linnej i
rolnictwa nie mo(na traktowa- jako kierunku priorytetowego. I chocia( rolnictwo
b&dzie nadal rozwijane, to nale(a#oby powróci- do wykorzystania istniej>cych
warunków naturalnych do produkcji tzw. ekologicznej. Znaczne rozdrobnienie
gospodarstw rolnych powoduje, (e wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej
jest nieracjonalne, a nierzadko prowadzi do produkcji nietowarowej – wy#>cznie na
potrzeby w#a,cicieli.
W ostatnich latach op#acalno,- produkcji rolnej spad#a, pojawi#y si& problemy z
jej zbytem oraz otrzymaniem dobrej ceny. Szans> na rozwi>zanie tych problemów
jest intensyfikacja dzia#a= w dziedzinie rolnictwa poprzez organizowanie si& rolników
w grupy producenckie, postawienie na produkcj& (ywno,ci ekologicznej, wspólne
organizowanie zbytu. Równocze,nie nale(y poszukiwa- nowych form produkcji i jej
lepszych organizacji - komasacja rozdrobnionych gospodarstw rolnych. Nale(y
stwarzanie mo(liwo,ci najlepszych warunków do rozwoju us#ug i przedsi&biorczo,ci
uwzgl&dniaj>cej potrzeby mieszka=ców miasta, okolicznych wsi i turystów. Oprócz
zagospodarowanych terenów w miar& wyposa(onych w infrastruktur& techniczn>
nale(y przewidzie- szereg zada= dostosowuj>cych go do pe#nienia ponadgminnych
funkcji centrum produkcyjno – us#ugowego dla miasta i okolicy. Podj&cie tych dzia#a=
komunalnych przyniesie korzy,- mieszka=com Dynowa i okolicznych miejscowo,ci.
7. Sfera spo0eczna
7a. Sytuacja demograficzna i spo0eczna terenu
Dynów jest jednym z najbardziej zaludnionych miast powiatu rzeszowskiego
ziemskiego. W Dynowie mieszka 6 300 osób. Oko#o 52 % ludno,ci stanowi> kobiety.
rednia g&sto,- zaludnienia wynosi obecnie 258,1 osób na 1 km2.
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Tab. 14. Liczba ludno)ci, struktura wg p ci i wieku
Wyszczególnienie

Ludno9:
ogó0em

Dynów miasto

6 300

Wiek

Wiek

Wiek

przedprodukcyjny

produkcyjny

poprodukcyjny

K

M

K

M

K

M

840

892

1 753

1 895

619

301

ród o: UM Dynów, 2003 r.

Wykres 5
Ludno9: wg kategorii wiekowych

kobiety

m&(czyCni

2000
1500

liczba osób

1000
500
0
w iek
w iek produkcyjny w iek poprodukcyjny
przedprodukcyjny

kategorie wiekowe

ród o: US Rzeszów 2002 r.
W m#odszych przedzia#ach wiekowych wyst&puje przewaga m&(czyzn. W wieku
produkcyjnym jest to przewaga wyraCna. Proporcje zmieniaj> si& w wieku powy(ej 60
lat. Ponad po#ow& populacji stanowi> mieszka=cy w wieku produkcyjnym. Na 100
osób w wieku produkcyjnym przypada 72,1 osób w wieku nieprodukcyjnym.
Wspó#czynnik aktywno,ci zawodowej wynosi 52,1%.

28

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Dynów
_________________________________________________________________________________

Wykres 6
Struktura ludno9ci wg wieku

4000
3000

wiek przedprodukcyjny
wiek produkcyjny

2000

wiek poprodukcyjny
1000
0

1

ród o: US Rzeszów 2002 r.
Tab. 15. Ruch naturalny ludno)ci w mie)cie Dynów
Miasto

Ludno,-

Liczba urodze=

Liczba zgonów

Przyrost naturalny

Dynów

6 300

65

72

-7

ród o: UM Dynów 2003 r.
Tab. 16. Ruch naturalny ludno)ci w liczbach bezwzgl?dnych na tle powiatu
rzeszowskiego ziemskiego
Gmina / miasto

Ma05eLstwa

Liczba urodzeL

Liczba zgonów

B#a(owa - miasto
B#a(owa – gmina
Boguchwa#a
Chmielnik
Dynów – miasto
Dynów – gmina
G#ogów M#p. –
miasto
G#ogów M#p. –
gmina
Hy(ne
Kamie=
Krasne
Lubenia
Soko#ów M#p. –
miasto
Soko#ów M#p. –
gmina
wilcza
Trzebownisko
Tyczyn – miasto
Tyczyn – gmina

10
42
91
34
21
44

19
96
188
70
65
113

12
92
162
53
72
88

Przyrost
naturalny
7
4
26
17
-7
25

40

53

36

17

56

133

96

37

31
30
67
31

82
68
145
61

68
62
103
67

14
6
42
-6

17

33

32

1

59

144

139

5

81
71
21
54

180
195
13
140

158
137
36
106

22
58
-23
34

ród o: US Rzeszów 2003 r.
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Miasto

Dynów

posiada

ujemny

przyrost

naturalny

b&d>cy

odbiciem

powszechnych tendencji w wi&kszo,ci miast Polski. Na poziom ludno,ci wp#yw maj>
równie( migracje. Od kilku obserwuje si& negatywne zjawisko opuszczania miasta
przez ludzi m#odych. G#ówn> przyczyn> migracji jest poszukiwanie miejsca pracy
oraz mieszka=. Jednak(e w 2003 r. wida- wyraCny nap#yw ludno,ci z okolicznych
miejscowo,ci i wsi.
Tab. 17. Migracje w mie)cie w 2003 r.
Miasto

Nap#yw

Odp#yw

ogó#em

z miast

ze wsi

ogó#em

72

47

25

77

Dynów

do miast

na wie,

42

35

ród o: UM Dynów 2003 r.
Tab. 18. Migracje ludno)ci w mie)cie Dynów na tle innych gmin powiatu
rzeszowskiego ziemskiego
Gmina /
miasto
B#a(owa miasto
B#a(owa –
gmina
Boguchwa#a
Chmielnik
Dynów –
miasto
Dynów – gmina
G#ogów M#p. –
miasto
G#ogów M#p. –
gmina
Hy(ne
Kamie=
Krasne
Lubenia
Soko#ów M#p. –
miasto
Soko#ów M#p. –
gmina
wilcza
Trzebownisko
Tyczyn –
miasto
Tyczyn – gmina

Nap0yw

Odp0yw

Saldo migracji

49

33

16

82

94

-12

277
72

216
63

61
9

72

77

-5

78

80

-2

67

49

18

186

88

98

70
39
264
60

77
48
147
73

-7
-9
117
-13

40

52

-12

96

99

-3

188
291

147
173

41
118

85

30

55

279

127

152

ród o: US Rzeszów 2002 r.
Pracuj>cy i bezrobotni
Oko#o 19% ludno,ci Dynowa pracuje zawodowo. Ponad po#owa to kobiety.
30

Saldo
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Tab. 19. Pracuj@cy i bezrobotni na tle powiatu rzeszowskiego ziemskiego
Gmina / miasto
B#a(owa - miasto
B#a(owa – gmina
Boguchwa#a
Chmielnik
Dynów – miasto
Dynów – gmina
G#ogów M#p. –
miasto
G#ogów M#p. –
gmina
Hy(ne
Kamie=
Krasne
Lubenia
Soko#ów M#p. –
miasto
Soko#ów M#p. –
gmina
wilcza
Trzebownisko
Tyczyn – miasto
Tyczyn – gmina

ogó#em
456
312
2009
645
926
431

PracujIcy
kobiety
305
223
928
253
555
204

Zarejestrowani
bezrobotni
117
560
1334
457
535
571

638

346

333

1482

433

980

356
392
1439
248

195
219
459
138

534
468
968
523

569

308

345

729

479

987

1735
1946
829
824

859
882
315
335

1277
1290
223
808

ród o: US Rzeszów 2002 r.
Wykres 7

miasta

Liczba bezrobotnych w powiecie rzeszowskim ziemskim

1

0

500

1000
ilo9: osób

ród o: US Rzeszów 2002 r.
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Liczba bezrobotnych w mie,cie na przestrzeni ostatnich lat wzrasta. Na koniec
2002 r. zarejestrowanych by#o ogó#em 535 osób. Prawo do zasi#ku posiada#o w tym
czasie jedynie 78 osób.
Tab. 20. Struktura wiekowa bezrobotnych w mie)cie Dynów
Ogó0em

Miasto
Dynów

535

Przedzia0y wiekowe

kobiety

Do 20

21-25

26-30

31-35

36-40

41-45

46-50

51-55

253

22

161

132

70

58

42

32

18

ród o: UM Dynów 2004 r.
Bezrobocie dotyka przede wszystkim ludzi m#odych. Najwi&kszy procent
stanowi> grupy wiekowe 21-25 – oko#o 31% oraz 26-30 – 25%. Du(y procent
bezrobotnych to absolwenci, ko=cz>cy szko#y ,rednie i zasadnicze zawodowe.
Niedostosowanie systemu kszta#cenia do potrzeb rynku pracy powoduje, (e cz&,m#odych ludzi ju( na starcie (yciowym spotyka trudno,ci ze znalezieniem pracy.
Tab. 21. Bezrobotni absolwenci w mie)cie Dynowie.
Wykszta#cenie
Miasto

ogó#em

Dynów

K
35

zasadnicze

K

policealne
i ,rednie
zawodowe
K

8

18

5

wy(sze

15

12

11

zawodowe

pozosta#e

K
4

K
0

0

ród o: UM Dynów 2002 (K- kobiety)
Atutem ró(nicuj>cym sytuacj& bezrobotnych na rynku pracy bardziej ni( wiek
jest wykszta#cenie. Im wy(szy poziom wykszta#cenia, tym lepsza sytuacja na rynku
pracy i odwrotnie. Osoby najs#abiej edukacyjnie przygotowane do konkurowania o
istniej>ce miejsca pracy maj> coraz wi&ksze problemy ze znalezieniem zatrudnienia.
Tab.21. Struktura wykszta cenia bezrobotnych.
Wykszta0cenie
Miasto
Dynów

ogó0em

wy5sze

535

30

Frednie

Frednie

Zasadnicze

Podstawowe

ogólne

zawodowe

zawodowe

i niepe0ne

99

101

189

116

ród o: UM Dynów 2002
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W mie,cie osoby bezrobotne z wykszta#ceniem wy(szym to jedynie 5,6%
ogó#u, natomiast 35,3% to osoby z wykszta#ceniem zasadniczym zawodowym a
21,7% z podstawowym i niepe#nym podstawowym. Stopa bezrobocia wynosi 25%
(wg US Rzeszów 2003 r.). W roku 2002 obs#ug> osób bezrobotnych zamieszka#ych
na terenie miasta i gminy Dynów zajmowa# si& punkt konsultacyjny powiatowego
Urz&du Pracy w Rzeszowie, który mia# swoj> siedzib& w budynku Urz&du Miasta
Dynów. Od marca 2003 r. powsta#o Miejsko – Gminne Centrum Pracy w Dynowie,
które równie( podlega pod Powiatowy Urz>d Pracy w Rzeszowie. Zakres
,wiadczonych us#ug przez Miejsko – Gminne Centrum Pracy przedstawia si&
nast&puj>co:
- udzielanie pe#nej informacji dotycz>cej praw i obowi>zków bezrobotnych
i osób poszukuj>cych pracy,
- wydawanie za,wiadcze= o okresach zarejestrowania w PUP i okresach
pobierania zasi#ku dla bezrobotnych,
- potwierdzanie gotowo,ci do podj&cia zatrudnienia i przyjmowanie o,wiadcze=
od bezrobotnych o uzyskanych dochodach,
- wydawanie decyzji i korespondencji,
- udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukuj>cym pracy w uzyskaniu
odpowiedniego zatrudnienia,
- wspó#praca z lokalnymi podmiotami gospodarczymi.
Stosowane instrumenty walki z bezrobociem to organizacja zatrudnienia dla
bezrobotnych

w

ramach

prac

interwencyjnych,

robót

publicznych,

absolwenckich i sta(y absolwenckich.

7b. Warunki i jako9: 5ycia mieszkaLców
Mieszka=cy miasta Dynów maj> do dyspozycji nast&puj>ce us#ugi publiczne:
Urz?dy, administracja:
- Urz>d Miasta w Dynowie
- Urz>d Stanu Cywilnego w Dynowie
- Poczta Polska Urz>d Pocztowy w Dynowie ( 2 placówki)
- Bank Spó#dzielczy w Dynowie
Bezpiecze=stwo, porz>dek publiczny i s#u(by ochrony:

33

umów

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Dynów
_________________________________________________________________________________

- Pa=stwowa Stra( Po(arna
- Ochotnicza Stra( Po(arna (3 jednostki)
- Komisariat Policji
- Pogotowie Gazowe
- Pogotowie Energetyczne
Gminne Jednostki Organizacyjne Miasta Dynowa to:
Miejski O,rodek Kultury i Rekreacji w Dynowie
Zespó# Szkó# w Dynowie
Szko#a Podstawowa Nr 2 w Dynowie
Przedszkole Miejskie w Dynowie
Miejski O,rodek Pomocy Spo#ecznej w Dynowie.
Zak#ad Gospodarki Komunalnej w Dynowie
rodowiskowy Dom Samopomocy w Dynowie
W#adze

miasta

troszcz>

si&

o

rozwój

gospodarczy,

bezpiecze=stwo

mieszka=ców, o stan ochrony ,rodowiska naturalnego, rozwój turystyki, los ludzi
starszych i wymagaj>cych opieki medycznej.
Dynów posiada oczyszczalni& ,cieków, mi&dzygminne wysypisko odpadów
komunalnych, dobr> sie- po#>cze= telefonicznych, wyremontowan> Przychodni&
Zdrowia, Stacj& Pogotowia Ratunkowego,

rodowiskowy Dom Samopomocy, Dom

Pogodnej Staro,ci i Dom Dziecka.
O,wiata:
Na terenie miasta Dynowa funkcjonuj> dwie szko#y podstawowe. W wyniku
reformy o,wiaty Szko#a Podstawowa Nr 1 oraz Gimnazjum tworz> Zespó# Szkó#, dla
którego organem prowadz>cym jest Gmina Miejska, której podlega równie( Szko#a
Podstawowa Nr 2 na ulicy Bartkówka.
Kadra pedagogiczna obu Szkól Podstawowych to nauczyciele posiadaj>cy wysokie
kwalifikacje zawodowe, stale doskonal>cy swój warsztat pracy.
Szko#a Podstawowa Nr 2 dysponuje salami lekcyjnymi w budynku szkolnym oraz
salami lekcyjnymi, zast&pcz> sal> gimnastyczn> i kuchni> w budynku Domu
Ludowego. Zaj&cia odbywaj> si& w systemie jednozmianowym. Znacznej poprawie
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uleg#y warunki lokalowe, budynek szkolny zosta# poddany gruntownemu remontowi.
W czasie wakacji 2003 r. szko#a otrzyma#a nowy dach.
Do Zespo#u Szkó# ucz&szcza 858 uczniów w tym do Szko#y Podstawowej Nr 1
ucz&szcza 444 uczniów, którzy ucz> si& w 21 oddzia#ach. Natomiast do Gimnazjum
ucz&szcza 414 uczniów z Dynowa oraz D>brówki Starze=skiej, Siedlisk, Huty
Por&by. Ucz> si& oni w 15 oddzia#ach.
Szkolnictwo ponadgimnazjalne:
Na terenie Miasta Dynowa istniej> dwie szko#y ,rednie:
- Liceum Ogólnokszta#c>ce
- Zespó# Szkó# Zawodowych.
Ucz&szcza tu m#odzie( nie tylko z gminy Dynów i miasta Dynowa, ale tak(e z gmin
s>siednich: Dubiecko (powiat przemyski), Nozdrzec, Dydnia (powiat brzozowski),
Hy(ne i B#a(owa.
W Liceum Ogólnokszta#c>cym w Dynowie pobiera nauk& oko#o 411 uczniów, w
czterech profilach nauczania: (matematyczno–informatyczny, ogólny, humanistyczny,
j&zykowy). W liceum obowi>zuj> trzy j&zyki: angielski, niemiecki we wszystkich
klasach oraz #aci=ski w klasie humanistycznej. Liczba uczniów w Liceum
systematycznie wzrasta. Za wysoki poziom nauczania Liceum Ogólnokszta#c>ce
otrzyma#o szereg wyró(nie=, w tym Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Szko#a ta przygotowuje uczniów do Nowej Matury oraz do kontynuowania nauki w
wy(szych uczelniach, szko#ach pomaturalnych i policealnych wszystkich typów.
W Zespole Szkó# Zawodowych pobiera nauk& oko#o 650 uczniów w:
- 4 – letnim technikum,
- 3 – letnim liceum profilowanym
- 3 – letniej zasadniczej szkole zawodowej.
Od wrze,nia 2001 roku zaj&cia odbywaj> si& w pi&knej nowej szkole.
Rozbudowano tzw. przewi>zki – #>cznika do starszej cz&,ci budynku, rozbudowano
sal& gimnastyczn> i nowy budynek dydaktyczny.
Przedszkola:
Wychowaniem przedszkolnym w mie,cie zajmuje si& 1 przedszkole, które posiada 5
oddzia#ów w tym:
- 2 oddzia#y 9 – godzinne zerówkowe
- 1 oddzia# 5 – godzinny zerówkowy
- 1 oddzia# 4 – 5 latków
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- 1 oddzia# 2 -3 latków.
Z opieki korzysta #>cznie 120 dzieci, opiek& nad nimi sprawuje 10 nauczycieli. Miejsc
w przedszkolu jest aktualnie 120.
Mieszkalnictwo:
W Dynowie znajduje si& 1626 mieszka=.

rednia powierzchnia u(ytkowa tych

mieszka= wynosi 73,5 m kw. Istnieje 20 budynków wielorodzinnych, z czego 17 to
bloki 4-pi&trowe.
Dynów znajduje si& na ostatnim miejscu w powiecie rzeszowskim ziemskim
pod wzgl&dem powierzchni u(ytkowej mieszkania na 1 osob& oraz zajmuje jedno z
najni(szych pod wzgl&dem u(ytkowej 1 mieszkania.
Tab. 22. Zasoby mieszkaniowe na tle powiatu rzeszowskiego ziemskiego.
Powierzchnia u5ytkowa
w m kw.

Liczba osób
Gmina /
miasto
B#a(owa miasto
B#a(owa –
gmina
Boguchwa#a
Chmielnik
Dynów –
miasto
Dynów – gmina
G#ogów M#p. –
miasto
G#ogów M#p. –
gmina
Hy(ne
Kamie=
Krasne
Lubenia
Soko#ów M#p. –
miasto
Soko#ów M#p. –
gmina
wilcza
Trzebownisko
Tyczyn –
miasto
Tyczyn – gmina

Liczba
mieszkaL

w1
mieszkaniu

na 1 izb3

1 mieszkania

na 1 osob3

588

3,65

0,84

83,4

22,7

2347

3,71

0,95

81,8

22,0

5141
1650

4,02
3,95

0,92
0,98

90,0
87,1

22,3
22,0

1626

3,75

0,97

73,5

19,5

1850

4,01

1,08

82,5

20,5

1256

3,87

0,88

89,4

23,0

3123

4,05

0,97

86,9

21,4

1642
1411
3419
1712

4,13
4,82
3,93
3,82

1,04
1,13
0,88
0,99

84,6
89,2
96,3
83,2

20,4
18,4
24,4
21,7

1073

3,74

0,91

84,4

22,4

2702

4,52

1,11

90,8

20,1

4565
4584

4,03
3,96

0,92
0,91

87,5
93,7

21,7
23,6

863

3,77

0,87

91,6

24,1

2881

4,16

0,97

94,2

22,5

ród o: US Rzeszów 2003 r.
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BUDOWNICTWO
Wykres 8
Liczba budynków oddanych do u5ytku

12
Liczba budynków

10
8
6
4
2
0

1999

2000

2001

2002

Budymki mieszkaniowe

3

3

2

11

Budynki gospodarcze

0

0

0

2

Lata

ród o: zasoby internetowe
S#u(ba zdrowia:
Stan us#ug medycznych jest wystarczaj>cy na miejscowe potrzeby. Dynów jest
o,rodkiem lokalnym, ,wiadcz>cym us#ugi medyczne s>siednim gminom. W mie,cie
funkcjonuje Przychodnia Rejonowa w ramach ZOZ w Rzeszowie, w której
zatrudnionych jest 11 lekarzy w tym 2 lekarzy ogólnych i dwóch stomatologów oraz
po jednym lekarzu o nast&puj>cych specjalno,ciach: neurolog, dermatolog,
ginekolog, laryngolog, chirurg, lekarz medycyny pracy, pediatra. Zatrudnionych jest
tak(e 9 piel&gniarek (w tym 3 ,rodowiskowe) oraz 2 po#o(ne.
W Dynowie funkcjonuje tak(e Pogotowie Ratunkowe, w którym pracuje 10
osób. S> dwa zespo#y wyjazdowe. W sk#ad zespo#u wchodz>: 1 lekarz, 1 ratownik, 1
kierowca. Ponadto pracuj> 3 piel&gniarki dyspozytorki i 1 piel&gniarka koordynuj>ca.
Przewozy chorych zapewnia Wojewódzka Stacja Transportu Sanitarnego w
Rzeszowie. Ze specjalistycznej s#u(by zdrowia mieszka=cy korzystaj> przychodniach
w Rzeszowie. Pacjenci z Dynowa hospitalizowani s> w Szpitalach Wojewódzkich nr
1 i 2 w Rzeszowie.
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Kultura:
Miasto Dynów od dawna aktywnie rozwija kultur&. Kulturalne oddzia#ywanie
Dynowa nie ogranicza si& tylko do samego miasta i wsi wchodz>cych w sk#ad gminy
dynowskiej, ale tak(e do miejscowo,ci b&d>cych w gminach s>siednich. Qycie
kulturalne rozwija si& w takich placówkach jak Miejski O,rodek Kultury, Dom
Stra(aka, biblioteka oraz w szko#ach.
Dynów poszczyci- si& mo(e równie( bogatym (yciem kulturalnym opartym na
amatorskim ruchu artystycznym. Posiada swój rodzimy Amatorski Zespó# Teatralny,
Zespó# Chóralny, Orkiestr& D&t> Ochotniczej Stra(y Po(arnej, kabaret „NASZ” oraz
liczne szkolne zespo#y artystyczne w tym Szkoln> Grup& Artystyczno – Teatraln>
„ANTRAKT”.
Dowodem du(ej aktywno,ci kulturalnej Dynowa i okolic s> organizowane
imprezy kulturalne, wykraczaj>ce rang> poza jego obszar. Od kilkudziesi&ciu lat
miasto jest organizatorem imprez Dni Pogórza Dynowskiego które nawi>zuj> do
bogatych tradycji kultury ludowej tego terenu. Dni Pogórza Dynowskiego odbywaj>
si& od ponad 35–ciu lat a w ich ramach odbywa si& Wojewódzki Przegl>d Kapel i
Zespo#ów

piewaczych.

Miejski

O,rodek

Kultury

i

Rekreacji

jest

równie

organizatorem Regionalnego Konkursu Kol&d i Pastora#ek, Regionalnego Konkursu
Poezji Patriotycznej jak i równie( wielu innych cyklicznych imprez. W Zespole Szkó#
Zawodowych

organizowany jest

ju( od

czterech

lat Wojewódzki Konkurs

„Podkarpacka T&cza”, który cieszy si& du(ym zainteresowaniem.
W mie,cie wydawana jest „Dynowinka” – miesi&cznik Stowarzyszenia Promocji i
Rozwoju Regionu Dynowskiego.
W Dynowie mieszka i tworzy artysta - rzeCbiarz Bogus#aw K&dzierski,
absolwent s#ynnej szko#y Kenara w Zakopanem. Jego prace mo(na ogl>da- w
„Galerii Pniak”. Kolejny s#ynny obywatel to Franciszek Szajnik - mistrz ,wiata w
w&dkarstwie muchowym, aktywny dzia#acz ko#a Polskiego Zwi>zku W&dkarskiego.
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Komunikacja
Wykres 9
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Xród#o: zasoby internetowe
7c. Okre9lenie grup spo0ecznych wymagajIcych wsparcia
G#ównym czynnikiem wp#ywaj>cym na poziom (ycia ludno,ci miasta jest
poziom dochodów jego mieszka=ców, który jest z kolei wynikiem aktywno,ci
gospodarczej miasta. Wp#ywaj> na to zarówno dochody z pracy najemnej, ze
sprzeda(y produktów rolnych, ,wiadcze= emerytalnych i rentowych, jak te( z
otrzymywanych zasi#ków dla bezrobotnych, czy te( opieki spo#ecznej. Grupy
emerytów i rencistów posiadaj> w#asne Cród#a si&gaj>ce zaledwie minimum
socjalnego. Inn> grup> s> ludzie utrzymuj>cy si& wy#>cznie z rolnictwa i ich sytuacja
materialna okre,lana jest jako trudna. Nast&pna grupa, to osoby w wieku
produkcyjnym

pozostaj>ce

w

zatrudnieniu

zak#adów

uspo#ecznionych,

b>dC

prowadz>ce dzia#alno,- gospodarcz>. W,ród ludzi w wieku produkcyjnym znajduje
si& grupa osób o statusie bezrobotnego z prawem do zasi#ku, b>dC bez prawa do
zasi#ku. Ostatnia grupa ludzi znajduj>cych si& w szczególnie trudnej sytuacji
materialnej spowodowanej ró(nymi dysfunkcjami spo#ecznymi otrzymuje wsparcie z
pomocy spo#ecznej.

W mie,cie Dynów z pomocy spo#ecznej korzysta oko#o 500 rodzin. S> to
w wi&kszo,ci rodziny wielodzietne i rodziny osób pozostaj>cych bez pracy.
Miesi&czny dochód na osob& w tych rodzinach nie przekracza 100 z#otych.
Wi&kszo,- ubiegaj>cych si& o pomoc mieszka w domach drewnianych bez
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centralnego ogrzewania. Dominuj>cym problemem jest du(e bezrobocie,
wzrost alkoholizmu i ilo,ci bezdomnych. Miejski O,rodek Pomocy Spo#ecznej
udziela nast&puj>cych ,wiadcze=:
-

zasi#ek sta#y

-

zasi#ek wyrównawczy

-

renta socjalna

-

zasi#ek okresowy i celowy

-

,wiadczenia dla kobiet w ci>(y i wychowuj>cych dziecko

-

pomoc finansowa na zakup leków i art. sanitarnych

-

pomoc w formie us#ug opieku=czych.

Opieka spo0eczna
W Dynowie istnieje Dom Pogodnej Staro,ci im.

w Brata Alberta. Dom ten

,wiadczy us#ugi dla mieszka=ców Dynowa oraz ca#ego powiatu rzeszowskiego.
Z pomocy medyczno – piel&gniarskiej korzysta oko#o 80 pensjonariuszy. Na
sta#e
zatrudnieni s>:
- 1 lekarz,
- 1 rehabilitant,
- 10 piel&gniarek.
Wyremontowany

zosta#

budynek

kina,

gdzie

poza

sal>

widowiskow>

i

pomieszczeniami dla organizacji spo#ecznych uruchomiony zosta# ,rodowiskowy
Dom Samopomocy, który funkcjonuje od 17 lipca 2000 roku. Instytucja ta zatrudnia 8
osób i ma na celu niesienie pomocy i tworzenie oparcia spo#ecznego dla osób z
zaburzeniami psychicznymi. Oparcie mog> znaleC- osoby z terenu miasta i gminy
Dynów oraz z gmin o,ciennych. Ilo,- miejsc – 30. Zadaniem ,rodowiskowego Domu
Samopomocy jest przede wszystkim rozwijanie i podtrzymywanie u osób tam
przebywaj>cych

umiej&tno,ci

niezb&dnych

do

samodzielnego,

aktywnego

funkcjonowania w ,rodowisku. Uczestnicy korzystaj> z pracowni stolarskiej,
krawieckiej, plastycznej oraz komputerowej w ramach terapii zaj&ciowej.
Ponadto w budynku dawnego dworu Trzecieckich funkcjonuje Fundacja „Wzrastanie”
prowadz>ca ca#oroczny o,rodek wychowawczy dla dzieci specjalnej troski.
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7d. Rynek pracy
Do zmiany systemu gospodarczego w Dynowie du(a liczba ludno,ci (oko#o
800) by#a zatrudniona w miejscowych zak#adach pracy maj>cych status filii,
oddzia#ów zak#adów, których macierzyste jednostki mia#y siedziby w Rzeszowie,
Przemy,lu i innych miastach. Proces urynkowienia gospodarki spowodowa# w
pierwszej po#owie lat 90 – tych, stopniowe obni(enie poziomu zatrudnienia w tych
zak#adach, doprowadzaj>c do ich likwidacji.
Bezrobocie dotyka przede wszystkim ludzi m#odych. Najwi&kszy procent
stanowi> grupy wiekowe 21-25 – oko#o 31% oraz 26-30 – 25%. Du(y procent
bezrobotnych to absolwenci, ko=cz>cy szko#y ,rednie i zasadnicze zawodowe.
Niedostosowanie systemu kszta#cenia do potrzeb rynku pracy powoduje, (e cz&,m#odych ludzi ju( na starcie (yciowym spotyka trudno,ci ze znalezieniem pracy.

Tab. 23. Wyszczególnienie rodzajów przedsi?biorstw w Dynowie.
Sektor
Pa=stwowy
Gmina / miasto

Dynów –
miasto

Ogó#em

362

Pa=stwowa

samorz>du
terytorialnego

1

23

Prywatny
w#asno,prywatna krajowa
w tym
zagraniczna
razem
zak#ady osób
fizycznych
338

269

-

ród o: US Rzeszów 2003 r.

Obecnie na terenie miasta Dynów dzia#aj> 362 podmioty gospodarcze, w tym tylko
jedno pa=stwowe.
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Wykres 10

Struktura w0asno9ci przedsi3biorstw

69

1 23

pa=stwowe
samorz>du
teryterytorialnego
osób fizycznych
w#. prywatna
269

ród o: US Rzeszów 2003 r.

7e. Identyfikacja problemów
Czyste ,rodowisko, malownicze krajobrazy to wszystko sprawia, ze miasto
Dynów jest warte ochrony walorów przyrodniczych. Walory krajobrazowe podkre,la
pi&kna rzeka San maj>ca charakter górski, co dodaje jej szczególnego uroku. W celu
ochrony walorów przyrodniczych rzeki powsta# projekt „B#&kitny San”.
Celem projektu „B#&kitny San” jest kompleksowa ochrona wód Sanu i jego
zlewni na Podkarpaciu, co jest zwi>zane z rozwojem turystyki i agroturystyki,
dodatkowymi miejscami pracy, produkcj> zdrowej (ywno,ci, rozwojem handlu i
us#ug. Podstawowym celem rozwojowym miasta Dynowa jest uczynienie go
nowoczesnym

o,rodkiem

turystycznym,

o,wiatowo-us#ugowym,

handlowym

i

rozwojowym dla miejscowej ludno,ci oraz przetwórczym dla produktów rolniczych.
Miasto wykazuje niedoinwestowanie w dziedzinie infrastruktury technicznej, w
szczególno,ci w ,wietle planowanych celów rozwojowych infrastruktury, która
wymaga zwi&kszonych nak#adów, ,rodków finansowych i stara= ze strony w#adz i
animatorów (ycia spo#ecznego w mie,cie. Bez nowoczesnej infrastruktury miasto nie
wykorzysta swoich szans rozwojowych.
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III. Zadania polegajIce na poprawie na danym terenie
1. Celowo9: zadaL planowanych do realizacji.
G#ównym celem rozwoju miasta Dynów, wyra(onym w Strategii Rozwoju
Miasta, jest stworzenie optymalnych warunków do (ycia mieszka=ców. W ci>gu
najbli(szych kilkunastu lat Dynów zamierza sta- si& miastem us#ugowo – rolniczo –
turystycznym, czystym ekologicznie z rozwini&t> infrastruktur> techniczn> oraz
o,wiat>.
Rozwój Dynowa w ci>gu najbli(szych lat b&dzie koncentrowa#a si& wokó#
nast&puj>cych obszarów:
1. O,wiata, kultura, sport
2. Ochrona ,rodowiska
3. Rozwój infrastruktury technicznej
4. Turystyka i agroturystyka
5. Rolnictwo
6. Rozwój przedsi&biorczo,ci i us#ug
7. Wspó#praca mi&dzynarodowa
W ramach wy(ej wymienionych obszarów strategicznych, zosta#y wyznaczone
kierunki priorytetowe. Zaliczono do nich miedzy innymi: propagowanie rozwoju
intelektualnego spo#ecze=stwa, rozwijanie oferty o,wiatowej, budowanie rynku
pracy dla mieszka=ców poprzez rozwijanie drobnej przedsi&biorczo,ci i us#ug.
Równie

istotnym

zagadnieniem

jest

intensyfikacja

dzia#a=

w

rolnictwie,

poszukiwanie nowych rynków zbytu oraz zwi&kszanie op#acalno,ci produkcji rolnej.
Realizacja tych celów powinna przebiega- zgodnie z rozbudow> infrastruktury
technicznej, wywieraj>c jednocze,nie wp#yw na rozwój turystyki i agroturystyki.
Dzia#ania podejmowane w ramach wy(ej wymienionych obszarów priorytetowych
zmierza- b&d> do rozwi>zania najwa(niejszych problemów miasta, do których
zalicza si& wysoki poziom bezrobocia oraz s#abo rozwini&t> infrastruktur&
techniczn>.
Do najwa(niejszych mocnych stron miasta nale(> przede wszystkim:
walory przyrodniczo – krajobrazowe i wypoczynkowe - czyste ,rodowisko,
sprzyjaj>ce rozwojowi ró(norodnych form turystyki,
zasoby si#y roboczej,
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struktura w#asno,ci nieruchomo,ci, przeznaczenie nowych terenów pod
inwestycje.
Szans> dla miasta Dynów jest rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej, znaczny
wzrost zainteresowania turystyk> i wypoczynkiem, wzrastaj>ca ,wiadomo,ekologiczna mieszka=ców miasta.
Do najwa(niejszych s#abych stron miasta zalicza si&:
wysoki poziom bezrobocia, szczególnie dotkliwy brak miejsc pracy dla
niepe#nosprawnych, kobiet i ludzi m#odych,
sytuacja ekonomiczna w rolnictwie,
s#aba jako,- gruntów i niezbyt sprzyjaj>cy klimat podgórski,
niedoinwestowanie szkó#, z#y stan budynków,
niski standard infrastruktury technicznej.
Jako potencjalne zagro(enia dla rozwoju miasta Dynowa wskazano mi&dzy
innymi nieskuteczne formy walki z bezrobociem, migracje ludzi wykszta#conych,
pogarszaj>ce si& warunki bytowe mieszka=ców, likwidacj& istniej>cych zak#adów
przemys#owych.
Do najwa(niejszych zada= s#u(>cych realizacji celów priorytetowych w ramach
pierwszego obszaru strategicznego (o,wiata i kultura), zapisanych w Strategii
Rozwoju, zalicza si&:
1. dostosowanie kierunków i systemów kszta#cenia m#odzie(y do potrzeb rynków
pracy,
2. doposa(enie szkó# w pomocy dydaktyczno – naukowe,
3. wspieranie dzia#alno,ci zespo#ów artystycznych i sportowych,
4. rozbudow& centrum kulturalnego,
5. rozbudowa i przebudowa instytucji edukacyjnych,
W ramach drugiego obszaru strategicznego (ochrona ,rodowiska) cele priorytetowe
b&d> realizowane poprzez:
1. przebudow& i rozbudow& oczyszczalni ,cieków,
2. rozbudow& mi&dzygminnego sk#adowiska odpadów komunalnych wraz z
program selektywnej zbiórki ,mieci,
3. ochron& wód ,rodkowego Sanu i jego zlewni (Program „B#&kitny San”),
4. wymiana kot#owni w&glowych na gazowe oraz rozbudowa systemów
grzewczych w budynkach wielorodzinnych,
5. rozbudowa kanalizacji,
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Na trzeci obszar strategiczny (rozwój infrastruktury technicznej) sk#ada- si& b&dzie
realizacja celów zwi>zanych z:
1. budow> uj&cia wody ze stacj> uzdatniania wody i sieci> wodoci>gow>,
2. rozbudowa i przebudowa dróg gminnych,
3. budowa krytej p#ywalni,
4. rozbudowa #>cza internetowego,
Do najwa(niejszych celów w ramach czwartego obszaru strategicznego (turystyka i
agroturystyka) zaliczone zosta#y:
1. uregulowanie

stanu

prawnego

terenów,

przeznaczonych

pod

zagospodarowanie przestrzenne, na baz& turystyczn>,
2. rozwój zaplecza turystycznego,
3. wyznaczenie nowych tras rowerowych, pieszych i kajakowych,
4. rozwój turystyki na bazie kolejki w>skotorowej,
Cele pi>tego obszaru strategicznego (rolnictwo) realizowane b&d> poprzez:
1. budow& hali targowej jako sta#ej gie#dy rolno – towarowej,
2. komasacj&

gruntów

(zgodnie

z

kierunkami

rozwoju

przestrzennego,

wyra(onymi w Studium uwarunkowa= i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Dynów, nale(y d>(y- do utrzymania 25% ogólnej
powierzchni miasta jako rolniczej powierzchni produkcyjnej,
3. wspieranie spó#dzielczo,ci rolniczej,
4. produkcj& „zdrowej (ywo,ci” na potrzeby rozwijaj>cej si& turystyki.
Ze wzgl&du na spadek op#acalno,ci produkcji rolnej konieczne jest podejmowanie
dzia#a= maj>cych celu organizowanie rolników w grupy producenckie, wspólne
organizowanie zbytu.
W ramach szóstego obszaru strategicznego (rozwój przedsi&biorczo,ci i us#ug)
podejmowane b&d> nast&puj>ce dzia#ania:
1. promocja miasta jako miejsca przyjaznego dla nowych inwestycji,
2. wyznaczenie i przygotowanie terenów przeznaczonych pod produkcje i us#ugi,
3. zagospodarowanie wolnych terenów rolnych i obiektów,
4. rozwój bazy przetwórstwa le,nego i drobnej wytwórczo,ci,
Cele priorytetowe, wyznaczone w ramach siódmego obszaru priorytetowego
(wspó#praca mi&dzynarodowa), b&d> realizowane poprzez nast&puj>ce zadania:
1. wymian& kulturaln>, edukacyjn>, gospodarcz> i ekologiczn> z S#owacj> i
Ukrain>.
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Po#o(enie miasta Dynów, w obr&bie Euroregionu Karpackiego stawarza
mo(liwo,- intensyfikacji i rozwoju wspó#pracy w regionach przygranicznych. Do
wa(niejszych obszarów wspó#pracy nale(y: przep#yw informacji, promocja miasta.
2. Lista zadaL.
Lista zada= do realizacji w bezpo,redniej b>dC dalszej przysz#o,ci powsta#a
na podstawie analizy celów rozwoju miasta Dynów, jego mocnych i s#abych stron, a
tak(e szans i zagro(e=. Zadania te, pogrupowane tematycznie, a w dalszej cz&,ci
opracowania u#o(one wed#ug kryterium wa(no,ci, rozwi>zywane b&d> poprzez
realizacj& konkretnych projektów inwestycyjnych. Dla ka(dego projektu realizowane
w latach 2004-2006 okre,lone zostan> ramy czasowe jego realizacji, a tak(e Cród#a
finansowania, oczekiwane rezultaty oraz instytucje odpowiedzialne za wprowadzenie
projektu w (ycie.
W ramach obszaru strategicznego o9wiata, kultura, sport przewiduje si&
realizacj& nast&puj>cych zada=:
1. Budowa bazy sportowej,
2. Budowa krytej p#ywalni
3. Przebudowa Szko#y Podstawowej Nr 2,
4. Przebudowa Domu Ludowego, przy ul. Bartkówka,
5. Budowa kortów tenisowych, przy Zespole Szkó# w Dynowie,
6. Przebudowa trybun na boisku sportowym,
7. Budowa sztucznego lodowiska,
8. Przebudowa przedszkola miejskiego,
W ramach obszaru strategicznego ochrona 9rodowiska:
1. Rozbudowa sk#adowiska odpadów komunalnych, #>cznie z opracowaniem
programu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
2. Doko=czenie kanalizacji miasta w ramach programu „B#&kitny San”,
3. Rozbudowa oczyszczalni ,cieków,
4. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Podgórskiej, ul. Polna,
Grunwaldzkiej, B#onie, W&gierska, Karolówka, Kolejowej i terenach przyleg#ych.
W ramach obszaru strategicznego rozwój infrastruktury technicznej zaplanowano
realizacj& nast&puj>cych zada= inwestycyjnych:
1. Przebudowa studni miejskich,
2. Przebudowa przystanków autobusowych
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3. Budowa parkingu obok Przychodni Zdrowia,
4. Przebudowa ogrodzenia cmentarza,
5. Budowa chodnika przy ul. Grunwaldzkiej,
6. Przebudowa parkingu przy ul. Grunwaldzkiej (obok cmentarza)
W ramach obszaru strategicznego turystyka i agroturystyka
1. Budowa pola namiotowego, przystani kajakowych z zapleczem sanitarnym,
2. Budowa ,cie(ek rowerowych oraz punktów widokowych,
3. Park miejski z muszla koncertowa,
4.

cie(ka zdrowia,

5. Muzeum
W ramach obszaru strategicznego rolnictwo
1. Zagospodarowanie placu targowego – budowa sanitariatów, o,wietlenia, stoisk
handlowych, poszerzenie placu targowego w kierunku skarpy.
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IV. Realizacja zadaL i projektów
Lista zada=, zestawiona w poprzednim rozdziale, przek#ada si& na
poszczególne dzia#ania. Te z kolei cz&sto podlegaj> etapowaniu. W poni(szej tabeli
zestawiono przewidywany harmonogram realizacji projektów. Tabela ta pozwoli na
okre,lenie stopnia zapotrzebowania na ,rodki bud(etowe i pozabud(etowe w
poszczególnych latach.
Zak#ada si&, (e projekty nie zrealizowane w za#o(onym do realizacji roku
przechodz> na rok nast&pny.
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PLANOWANE PROJEKTY I ZADANIA INWESTYCYJNE W LATACH 2004 - 2006 NA TERENIE MIASTA DYNÓW
Zgodno,- z
planem
Nak#ady do
Czas
Nazwa jednostki
Nazwa planowanego dzia#ania
zagospodarow
Xród#o finansowania
poniesienia
realizacji
ania
(w PLN)
przestrzennego
rodki w#asne, po(yczka z WFO iGW w
Rozbudowa sk#adowiska odpadów
Rzeszowie, SAPARD, po(yczka z
Zgodne
2004 - 2005 1 659 630
komunalnych
NFO iGW w Warszawie, dotacja z EKOFUNDUSZU w Warszawie
rodki w#asne, po(yczka z WFO iGW w
Urz>d Miasta Dynów
Rzeszowie, SAPARD, po(yczka z
Program „B#&kitny San”
Zgodne
2003 - 2007 5 248 041,28 NFO iGW w Warszawie, dotacja z EKOFUNDUSZU w Warszawie, dotacje i
kredyty z Banku wiatowego
Przebudowa dróg gminnych oraz
Zgodne
2003 - 2005 599 11,88
rodki w#asne, SAPARD
chodników

PLANOWANE PROJEKTY I ZADANIA INWESTYCYJNE W LATACH 2004 - 2006 NA TERENIE MIASTA DYNÓW
Nazwa jednostki

Urz>d Miasta Dynów

Nazwa planowanego dzia#ania

Zgodno,- z
planem
zagospodarowania
przestrzennego

Budowa bazy sportowej (w tym krytej p#ywalni)

Zgodne

2004 - 2006 6 061 804,20

rodki w#asne, ZPORR

Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Polnej,
Grunwaldzkiej, B#onie, W&gierskiej ETAP III

Zgodne

2004 - 2006 4 000 000,00

rodki w#asne, ZPORR

Budowa kanalizacji sanitarnej w centrum
Dynowa i cz&,ci ul. Pi#sudskiego

Zgodne

2005

2853564,79

rodki w#asne, ZPORR

Budowa kanalizacji w Bartkówce ETAP IV

Zgodne

2006

3 250 000,00

rodki w#asne, ZPORR
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Czas
realizacji

Nak#ady do
poniesienia
(w PLN)

Xród#o finansowania
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PLANOWANE INWESTYCJE W LAATCH 2004 - 2006
Nazwa planowanego
dzia#ania

Rozbudowa sk#adowiska
odpadów komunalnych

„B#&kitny San”

Przebudowa dróg gminnych
oraz chodników

Etapy
dzia#ania z
przewidywany
m czasem
realizacji

2004 - 2005

Oczekiwane wskaCniki i rezultaty
Na poziomie produktu
-powierzchnia
zmodernizowanego
sk#adowiska
-program selektywnej
zbiórki odpadów
komunalnych

2004 - 2007

- d#ugo,- wybudowanej
sieci kanalizacyjnej

2004 - 2005

-d#ugo,- dróg gminnych o
zmodernizowanej
powierzchni

Na poziomie rezultatu

Na poziomie
oddzia#ywania

-ilo,- odpadów
sk#adowanych

-wzrost poprawy jako,ci
(ycia mieszka=ców
-polepszenie stanu
,rodowiska naturalnego
-wzrost atrakcyjno,ci
inwestycyjnej terenu

-ilo,- nowopod#aczonych
gospodarstw domowych do
sieci kanalizacyjnej
-stosunek ilo,ci budynków
pod#>czonych do sieci
kanalizacyjnej do wszystkich
budynków
-wskaCnik powierzchni dróg
obj&tych modernizacj> i
ulepszeniem nawierzchni
-wskaCnik poprawy jako,ci
dróg gminnych w wyniku
przeprowadzonej
modernizacji
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-ilo,- osób
korzystaj>cych z siec
kanalizacyjnej
-polepszenie stanu
,rodowiska naturalnego

-wzrost poprawy (ycia
mieszka=ców
-wzrost atrakcyjno,ci
inwestycyjnej terenu

Sposób pomiaru
wskaCników

-monitoring w miejscu
realizacji projektu
-statystyka miejska
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PLANOWANE INWESTYCJE W LAATCH 2004 - 2006

Budowa bazy sportowej
(w tym krytej p#ywalni)

Budowa kanalizacji sanitarnej
przy ul. Polnej,
Grunwaldzkiej, B#onie,
W&gierskiej – ETAP III

2004 - 2006

2004 - 2006

-powierzchnia
wybudowanego o,rodka
sportowego

- d#ugo,- wybudowanej
sieci kanalizacji sanitarnej

Budowa kanalizacji sanitarnej
w centrum Dynowa i cz&,ci
ul. Pi#sudskiego

2005

- d#ugo,- wybudowanej
sieci sanitarnej

Budowa kanalizacji w
Bartkówce

2006

- d#ugo,- wybudowanej
sieci kanalizacyjnej

-ilo,- imprez
organizowanych na terenie
obiektu sportowego
-zwi&kszenie ilo,ci zaj&pozalekcyjnych i
pozaszkolnych
-ilo,- nowo pod#>czonych
gospodarstw domowych do
sieci sanitarnej
- stosunek ilo,ci budynków
pod#>czonych do sieci
sanitarnej do wszystkich
budynków.
-ilo,- nowo pod#>czonych
gospodarstw domowych do
sieci, sanitarnej
- stosunek ilo,ci budynków
pod#>czonych do sieci i
sanitarnej do wszystkich
budynków.
-ilo,- nowo pod#>czonych
gospodarstw domowych do
sieci deszczowej, sanitarnej
- stosunek ilo,ci budynków
pod#>czonych do sieci
deszczowej i sanitarnej do
wszystkich budynków.
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-wzrost jako,ci (ycia
mieszka=ców
-zwi&kszenie aktywno,ci
rekreacyjnej
mieszka=ców

-ilo,- osób
korzystaj>cych z sieci
sanitarnej
monitoring w miejscu
realizacji projektu
-statystyka miejska
-ilo,- osób
korzystaj>cych z sieci
sanitarnej

- wzrost jako,ci (ycia
mieszka=ców
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PLANOWANE INWESTYCJE W LATACH 2007 - 2013
Kolejno,ci
realizacji w
obr&bie
jednostki
organizacyjnej

Nazwa planowanego dzia#ania

Zgodno,- z
planem
zagospodarowania
przestrzennego

Czas
realizacji

Nak#ady do
poniesienia
(w PLN)

Xród#o finansowania

Urz>d Miasta Dynów

Budowa kanalizacji w ramach programu
„B#&kitny San” ETAP IV

Zgodne

2007

930 000

rodki w#asne, dotacja z
EKO-FUNDUSZU, dotacja z
Banku wiatowego

Urz>d Miasta Dynów

Rozbudowa oczyszczalni ,cieków

Zgodne

2010

3 000 000

Nazwa
jednostki

52

rodki w#asne (25%)
ZPORR (75%)
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V. PowiIzanie projektów z innymi dzia0aniami realizowanymi na terenie
powiatu i województwa.
Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem programowym, który integruje
potrzeby spo#eczno,ci lokalnej w zakresie #adu kulturowo – ekologicznego,
spo#ecznego, gospodarczo – infrastrukturalnego. W swoich ustaleniach bazuje na
dokumentach i programach planistycznych b&d>cych podstaw> polityki regionalnej
zarówno na poziomie krajowym, wojewódzkim jak i powiatowym. Zgodno,- Planu
Rozwoju Lokalnego ze strategicznymi dokumentami planistycznymi jest warunkiem
koniecznym jego skutecznej realizacji.
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Dynów ze swoimi celami nadrz&dnymi oraz
celami cz>stkowymi wpisuje si& w cele Strategii Rozwoju Powiatu Rzeszowskiego.
Misj& powiatu rzeszowskiego okre,lono w perspektywie do roku 2006. Kierunki
strategiczne,

wokó#

których

b&dzie

si&

koncentrowa#a

aktywna

dzia#alno,-

samorz>du powiatu w latach 2000 – 2006 to:
1. Aktywizacja terenów wiejskich, gdzie przewidziano nast&puj>ce cele realizacyjne:
stworzenie dobrych warunków dla inwestorów;
rozwój firm przetwórstwa rolno-spo(ywczego, handlu hurtowego i gie#dy
produktów rolnych;
sprzyjanie przedsi&biorczo,ci;
promocja powiatu i jego gmin
2. Infrastruktura techniczna,
Cele realizacyjne:
modernizacja sieci dróg powiatowych i zwi&kszenie ich no,no,ci;
poprawa stanu otoczenia dróg i bezpiecze=stwa drogowego;
budowa obwodnic;
rozwój infrastruktury turystycznej;
zapobieganie bezrobociu.
3. Edukacja szkolna i przekwalifikowanie doros#ych,
Cele realizacyjne:
stworzenie mo(liwo,ci dla dywersyfikacji dochodów;
dopasowanie

struktury

szkolnictwa

do

spo#ecznych i ogólnych tendencji;
zwi&kszenie dost&pno,ci edukacji;
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potrzeb

rynku

pracy,

oczekiwa=
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poprawa bazy edukacyjnej;
umo(liwienie kszta#cenia doros#ych;
przekwalifikowanie bezrobotnych;
obni(enie wskaCnika bezrobocia.
Zgodnie z Strategi> Rozwoju Powiatu Rzeszowskiego przewidziane cele realizacyjne
na terenie miasta, b&d> wykonywane mi&dzy innymi poprzez rozbudow& Zespo#u
Szkó# Zawodowych w Dynowie (doko=czenie inwestycji);
4. Problemy zwalczania bezrobocia
Cele realizacyjne:
stworzenie mo(liwo,ci dla dywersyfikacji dochodów;
dopasowanie

struktury

szkolnictwa

do

potrzeb

rynku

pracy,

oczekiwa=

spo#ecznych i ogólnych tendencji;
zwi&kszenie dost&pno,ci edukacji;
poprawa bazy edukacyjnej;
umo(liwienie kszta#cenia doros#ych;
przekwalifikowanie bezrobotnych;
obni(enie wskaCnika bezrobocia
5. opieka zdrowotna i pomoc spo#eczna,
Cele realizacyjne:
pomoc i wsparcie dla ofiar przemocy dla osób znajduj>cych si& w ró(nych
sytuacjach kryzysowych;
walka z przemoc> i jej skutkami;
pomoc osobom dotkni&tym problemami spo#ecznymi;
promowanie problematyki zwi>zanej z zapobieganiem zjawiskom przemocy w
rodzinie.
poprawa dost&pno,ci i jako,ci us#ug;
reorganizacja o,rodków pomocy spo#ecznej celem poprawy warunków bytowych
mieszka=ców;
wspieranie dzia#a= na rzecz osób niepe#nosprawnych.
Realizacja wymienionych wy(ej celów na terenie Dynowa mia#a mie- miejsce mi&dzy
innymi

poprzez

utworzenie

Zak#adu

d#ugoterminowej w Dynowie.
6. Bezpiecze=stwo publiczne.
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Kolejnym dokumentem okre,laj>cym ramy kszta#towania polityki rozwoju na
terenie miasta Dynów jest Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata
2000 - 2006. Jej celem g#ównym, jest przy,pieszenie rozwoju, strukturalne
dopasowania regionu oraz poprawa (ycia mieszka=ców. Dla osi>gni&cia tego celu,
niezb&dne jest przeciwdzia#anie marginalizacji du(ych ,rodowisk spo#ecznych oraz
równoczesne podnoszenie konkurencyjno,ci regionu. Wszystkie procesy powinny si&
odbywa- przy zachowaniu zasady zrównowa(onego rozwoju sieci miejskich i
obszarów wiejskich województwa. Procesami marginalizacji dotkni&te s> przede
wszystkim

,rodowiska

wiejskie.

Podniesienie

konkurencyjno,ci

województwa

powinno odbywa- si& poprzez:
przyspieszenie procesów i skuteczna restrukturyzacj& tradycyjnych przemys#ów i
o,rodków przemys#owych,
rozwój i wzmocnienie funkcji metropolitarnych stolicy regionu,
eliminacje luki infrastrukturalnej i zwi&kszenie stopnia urbanizacji regionu, przy
równoczesnym wzmocnieniu roli i atrakcyjno,ci inwestycyjnej miast ,rednich.
W Strategii wskazanych zosta#o sze,- punktów ci&(ko,ci - pól strategicznych, na
których b&dzie si& skupia# rozwój województwa. Nale(> do nich: obszary wiejskie,
przedsi&biorczo,-, kultura, turystyka i ochrona ,rodowiska, kapita# ludzki,
wspó#praca mi&dzynarodowa. S> to najbardziej kluczowe obszary aktywno,ci
spo#eczno-gospodarczej,

ich

wyznaczenie

realizuje

zasad&

zintegrowanego

rozwoju. Priorytety te wynikaj> z wizji rozwoju i obejmuj> wszystkie pola
strategiczne. Zosta#y wyznaczone w sposób wspó#zale(ny, wyznaczaj>c w ten
sposób drog& rozwoju województwa. Jako podstaw& ekonomicznego rozwoju
przyj&to trzy priorytety, tworz>ce podstawowe segmenty nowej bazy ekonomicznej
województwa. Nale(> do nich:
zmodernizowane strukturalnie rolnictwo, w powi>zaniu z sektorem rolnospo(ywczym,
silny ekonomicznie sektor ma#ych i ,rednich przedsi&biorstw, po#>czony z
zrestrukturyzowanymi du(ymi firmami,
rozwini&ty sektor turystyczny, oferuj>cy na rynkach zewn&trznych, konkurencyjne
produkty turystyczne,
Podstawowym narz&dziem prowadzenia polityki rozwoju regionalnego, w tym
kszta#towania
podkarpackiego

i

utrzymania
jest

Plan

#adu

przestrzennego

Zagospodarowania
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Ustalenia zawarte w nim determinuj> dzia#ania podejmowane na poziomie powiatów i
gmin, wyznaczaj>c organizacje struktury województwa. Obok funkcji stanowi>cych
spe#nia

równie(

funkcje

informacyjne,

scalaj>ce,

promocyjne

(marketing

urbanistyczny), ofertowo – negocjacyjne.
Ogólnym celem polityki przestrzennej województwa jest sterowanie rozwojem
przestrzennym, podejmowanie dzia#a= i realizacja zada= publicznych o znaczeniu
lokalnym maj>cym na celu mi&dzy innymi:
podnoszenie poziomu i jako,ci (ycia mieszka=ców;
popraw& warunków dla rozwoju przedsi&biorczo,ci, powstawania ma#ych i
,rednich przedsi&biorstw oraz przy,pieszenia procesów restrukturyzacji du(ych
przedsi&biorstw publicznych,
likwidacj& zaniedba= w zakresie infrastruktury technicznej, spo#ecznej i
ekonomicznej w stosunku do ,rednich krajowych,
efektywniejsze wykorzystanie stanu zainwestowania terenu,
W,ród regulacji zawartych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego, do miasta
Dynów w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego odnosz> si& zapisy dotycz>ce
obj&cia szczególn> ochron> zespo#u ko,cio#a rzymsko-katolickiego i ko,cio#a
murowanego, pochodz>cego z okresu 1604-1617.
W zakresie ochrony ,rodowiska przewiduje si& obj&cie Dynowa (obok B#a(owej,
Tyczyna,

gmin:

Chmielnik,

Hy(ne,

Lubenia)

planem

utworzenia

Obszaru

Chronionego Krajobrazu Pogórza Dynowskiego. W tym obszarze przewidziano
równie( zadania dotycz>ce prowadzenia pomiarów kontrolnych sieci podstawowej
krajowego monitoringu rzeki San, powy(ej Dynowa w Bartkówce. Przewidywane
zadania dotyczy- b&d> równie( ochrony przed niew#a,ciwym zagospodarowaniem
przestrzennym GZWP 430 „Dolina Sanu” wraz ze strefami ochronnymi ONO i OWO.
W ramach dzia#a= podejmowanych w zakresie infrastruktury spo#eczno –
ekonomicznej przewidziano utworzenie o,rodka turystyczno–sportowego. W zakresie
infrastruktury technicznej przewiduje si& realizacj& nast&puj>cych dzia#a= na
obszarze miasta i gminy Dynów: rozbudow& dróg wojewódzkich: nr 835, relacji
Bi#goraj – Sieniawa – Przeworsk – Ka=czuga – Dynów – Grabownica, w tym
obwodnica drogowa miasta Dynów wzd#u( torów kolejowych kolejki kolejowych
w>skotorowej; nr 884 relacji Przemy,l – Domaradz. Teren miasta i gminy Dynów
zostanie obj&ty realizacj> zada= zwi>zanych z budow> linii 110 kV Przeworsk –
Dynów, budow> zbiornika retencyjnego Niewistka – Dynów. Wspomniany obszar
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zostanie uwzgl&dniony w przypadku utworzenia strefy ochrony sanitarnej uj&cia
powierzchniowego wody dla miasta Przemy,l.
Zgodnie z za#o(eniami programu „Niebieski San”, zak#adaj>cym kompleksow>
kanalizacj& i budow& infrastruktury z ni> zwi>zanej, na odcinku ,rodkowego Sanu
(obszar o powierzchni 858,69 km2, liczbie ludno,ci 46 784 osoby i liczbie
gospodarstw – 15 195), teren miasta Dynowa, zosta# równie( obj&ty realizacj> jego
za#o(e=. Projekt ten realizowany jest pod patronatem „Zwi>zku Gmin Turystycznych
Pogórza Dynowskiego”. Udzia# w projekcie bior> gminy z trzech s>siaduj>cych ze
sob> powiatów tj. rzeszowskiego, brzozowskiego i przemyskiego. Projekt obejmuje
swoim zasi&giem sze,- gmin: Nozdrzec, Dubiecko, Dydnia, Dynów, Miasto Dynów,
Krzywcza, wie, Szklary – gmina Hy(ne, wie, Barycz – gmina Domaradz.
Cele projektu:
•

Wspólnym celem projektu jest ochrona wód ,rodkowego Sanu i jego zlewni na
tym odcinku.

•

Zmniejszenie wydalania emisji ró(nych substancji zanieczyszczaj>cych.

•

Eliminacja niebezpiecznych substancji.

•

Gospodarowanie ,rodowiskiem wed#ug wspólnych, regionalnych celów, a nie
wed#ug podzia#ów administracyjnych.

•

Ulepszenie kontroli wód powierzchniowych.

Projekt jest zgodny ze strategi> rozwojów powiatów: rzeszowskiego, brzozowskiego i
przemyskiego oraz ze strategi> rozwoju województwa, jak równie( z odpowiednimi
za#o(eniami i dyrektywami polityki ochrony ,rodowiska Unii Europejskiej. Projekt ten
uzyska#

akceptacj&

lokalnych

spo#ecze=stw

i

samorz>dów

gminnych

oraz

powiatowych. W projekcie zak#ada si& 25 – 30% ,rodków w#asnych samorz>dów
lokalnych oraz 70 -75 % ,rodków unijnych.
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VI. Oczekiwane wskaNniki osiIgni3: Planu Rozwoju Lokalnego
Realizacja Planu Rozwoju Lokalnego b&dzie poddawana sprawdzeniu na
poszczególnych etapach, na koniec okresu programowania (2004 – 2006), koniec
okresu obj&tego niniejszym Planem. Kontroli podlega- b&dzie stopie= realizacji
poszczególnych celów, monitorowanie post&pu wdra(ania zaplanowanych dzia#a=,
ich zgodno,ci z harmonogramem, sposób finansowania oraz rezultaty.
W wyniku wdro(enia dzia#a= zaplanowanych w Planie Rozwoju Lokalnego na
lata 2004 – 2006 przewiduje si& osi>gni&cie nast&puj>cych wskaCników ogólnych:
• wzrost ilo,ci terenów zurbanizowanych i wyposa(onych w infrastruktur& techniczn>,
• wzrost poziomu skanalizowania miasta,
• polepszenie stanu dróg gminnych,
• zwi&kszenie d#ugo,ci dróg o nawierzchni ulepszonej,
• zwi&kszenie ilo,ci obiektów sportowo-rekreacyjnych,
• modernizacj& oczyszczalni ,cieków,
• popraw& stanu ,rodowiska przyrodniczego poprzez modernizacj& oczyszczalni
,cieków,
•polepszenie warunków higieniczno-sanitarnych wsi,
•poprawa dojazdu do gospodarstw i pól.
Na koniec okresu programowania 2007 – 2013 przewiduje si& równie(:
• podwy(szenie ilo,ci terenów wyposa(onych w infrastruktur& techniczn>,
• polepszenie stanu infrastruktury technicznej,
Ponadto ka(de dzia#anie b&dzie podlega- kontroli i ocenie. Stopie= realizacji
poszczególnych dzia#a= zostanie okre,lony przy pomocy wskaCników produktu,
rezultatu i oddzia#ywania. W poni(szej tabeli zestawiono proponowane rodzaje
wskaCników dla ró(nych rodzajów zada= oraz sposób ich pomiaru.
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WskaNniki

Jednostka miary

Sposób pomiaru

WskaNniki produktu
1. D#ugo,- dróg gminnych o
zmodernizowanej powierzchni

km

Monitoring w miejscu realizacji
projektów

2. D#ugo,- sieci wodoci>gowej – nowej i
zmodernizowanej

mb

Monitoring w miejscu realizacji
projektów

3. D#ugo,- sieci kanalizacji sanitarnej –
nowej i zmodernizowanej

mb

Monitoring w miejscu realizacji
projektów

4. Powierzchnia zmodernizowanych
budynków o,wiatowych

m

2

5. Powierzchnia zbudowanych placówek
o,wiatowych

m

2

6. Ilo,- zmodernizowanych oczyszczalni
,cieków

szt.

Monitoring na miejscu realizacji
inwestycji, dane techniczne z oddania
obiektów do u(ytku
Monitoring na miejscu realizacji
inwestycji, dane techniczne z oddania
obiektów do u(ytku
Monitoring na miejscu realizacji
inwestycji, dane techniczne z oddania
obiektów do u(ytku

3

7. Wzrost przepustowo,ci

m /dob&

Statystyka miejska

WskaNniki rezultatu
1. Ilo,- nowopod#>czonych gospodarstw
domowych do wodoci>gu, sieci
kanalizacyjnej
2. Stosunek ilo,ci budynków pod#>czonych
do wodoci>gu, sieci kanalizacyjnej do
wszystkich budynków

%

Statystyka miejska

%

Statystyka miejska

3. Zmniejszenie ob#o(enia oddzia#ów
szkolnych na skutek zwi&kszenia ilo,ci
pomieszcze= do nauki

%

Statystyka szkolna

4. WskaCnik powierzchni dróg obj&ty
modernizacj> i ulepszeniem nawierzchni

%

Statystyka miejska

5. Powierzchnia nowoutworzonych
pomieszcze= o,wiatowych

m

2

6. Ilo,- ,cieków oczyszczonych w wyniku
modernizacji

m

3

Statystyka miejska

7. WskaCnik ilo,ci ,cieków dop#ywaj>cych
do oczyszczalni w stosunku do jej
przepustowo,ci

%

Statystyka miejska

Monitoring na miejscu realizacji
inwestycji, dane techniczne z oddania
obiektów do u(ytku

WskaCniki oddzia#ywania
1. Ilo,- osób korzystaj>cych z sieci
wodoci>gowej, kanalizacyjnej, deszczowej

szt.
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i gazowej
2. Polepszenie stanu ,rodowiska
naturalnego (ilo,- odprowadzanych i
oczyszczanych ,cieków, zmniejszenie
emisji zanieczyszcze= do powietrza
atmosferycznego)

%

Statystyka miejska

3. Wzrost poziomu (ycia mieszka=ców

%

Badania ankietowe

4. Zwi&kszenie aktywno,ci rekreacyjnej
mieszka=ców

%

Statystyka miejska

5. Polepszenie stanu ,rodowiska
naturalnego

%
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VII. Plan finansowy na lata 2004 – 2006
Aktualna i prognozowana sytuacja finansowa miasta Dynów w okresie
programowania 2004 – 2006 zosta#a przedstawiona w poni(szych tabelkach.
Miasto zgodnie z dokumentami tematycznymi programów operacyjnych UE
musi zapewni- cz&,- ,rodków potrzebnych na realizacj& inwestycji. Po ogólnym
oszacowaniu kosztów poszczególnych projektów dokonano ich podzia#u na Cród#a
finansowania zgodnie z posiadanymi na dzie= dzisiejszy informacjami o ZPORR.
Poni(ej przedstawione zosta#y tabele z poszczególnymi projektami i ich
finansowaniem i umieszczeniem w czasie. Szczególna uwaga zosta#a zwrócona na
inwestycje przewidziane na lata 2004 – 2006. W dalszej cz&,ci opracowania
przedstawiona zostanie tak(e ich charakterystyka i szczegó#owe informacje
dotycz>ce wskaCników monitorowania.

Inwestycje przewidziane na kolejny okres programowania Unii Europejskiej, tj.
lata 2007 – 2013, zosta#y przedstawione bardziej ogólnie. Zwi>zane jest to
przede wszystkim z faktem, (e na kolejny okres zostanie przygotowany nowy
Plan Rozwoju

Lokalnego.

Uszczegó#owieniu poddane

b&d>

harmonogram, finansowanie oraz szczegó#owy opis projektów.

61

wówczas

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Dynów

PLAN FINANSOWY NA LATA 2004 - 2006

l.p.

WYKONANIE W LATACH

WYSZCZEGÓLNIENIE

2001

2002

2003

PLAN

PRZEWIDYWANE WYKONANIE

2004 r.

2005 r.

2006 r.

5

6

7

1

2

3

4

I

I. Dochody ogó0em (z tego:)

7 363 311

8 007 272

7 246 556

9 535 849

9 173 109

9 352 000

A

A. Dochody w#asne (w tym:)

2 312 949

2 398 287

2 535 749

3 139 038

2 464 000

2 491 000

1

z maj>tku gminy

129 807

194 308

228 603

566 840

170 000

180 000

2

z tytu#u podatków i op#at lokalnych

2 183 142

2 203 979

1 727 195

1 200 224

1 400 000

1500 000

B

B. Subwencje ogólne

3 787 123

4 234 383

4 710 807

4 521 765

5 200 000

5 530 000

834 709

915 592

862 517

895 829

972 000

1 050 000

345 424

257 599

1 345 923

150 984

260 000

281 000

C

D

C. Dotacje celowe na zadania z
zakresu administracji rz>dowej
D. Dotacje celowe na zadania
w#asne

II

II. Wydatki ogó0em

7 277 392

7 824 053

9 992 451

11 981 600

8 912 909

9 023 100

1

Wydatki inwestycyjne

930 880

1 130 829

2 111 915

2 009 375

435 800

723 100

III

III. Nadwy5ka/deficyt (I-II)

+85 919

+183 219

-2 745 895

- 2 445 751

+260 000

+328 900

IV

Rozchody ogó#em w tym:

607 883

513 900

235 191

321 830

802 745

690 004

V

Relacja IV/I

8,25

6,41

3,24

3,37

8,75

6,22

VI

Wielko9: zad0u5enia

1 580 194

1 577 762

1 925 625

3 184 504

2 552 159

1 993 257

VII

WskaC.d#ugu do dochodu (VI/I ) %

21,46

19,70

26,57

33,40

27,82

21,36

Xród#o: Dane Urz&du Miasta Dynów
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Planowane inwestycje na lata 2004 - 2006
Rok 2004
Planowane

Czas

inwestycje

realizacji

rodki
Razem

w#asne
(25%)

Rok 2005
ZPORR
(75%)

Razem

rodki w#asne
(25%)

Rok 2006
rodki
ZPORR (75%)

Razem

w#asne
(25%)

2004 2006
ZPORR
(75%)

Razem

rodki w#asne

ZPORR

(25%)

(75%)

1515451,05

4546353,15

1000000

3000000

Budowa bazy
sportowej (w

2004-

tym krytej

2006

10 000

2500

7500

3267394,23

816848,5575

2450545,673

1 903 193

475798,25

1427394,75

2 784
409,97

696102,493 2088307,478 6 061 804,20

p#ywalni)
Budowa
kanalizacji
sanitarnej przy
ul.

2004-

Grunwaldzkiej,

2006

193614 48403,5 145210,5

B#onie,
W&gierskiej
ETAP III
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4 000 000,00

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Dynów

Rok 2004
Planowane

Czas

inwestycje

realizacji

rodki
Razem

w#asne
(25%)

2005
ZPORR
(75%)

Razem

rodki w#asne
(25%)

2006
rodki
ZPORR (75%)

Razem

w#asne
(25%)

2004 -2006
ZPORR
(75%)

Razem

rodki w#asne
(25%)

ZPORR
(75%)

Budowa
kanalizacji
sanitarnej w
centrum

2005

0

0

0

2006

0

0

0

2853564,79 713391,1975 2140173,593

0

0

0

812500

2437500

2853564,79 713391,1975 2140173,59

Dynowa i
cz&,ci ul.
Pi#sudskiego
Budowa
kanalizacji w
Bartkówce

0

0

0

ETAP IV
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VIII. System wdra5ania i monitorowania Planu
Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem ponadkadencyjnym, okre,laj>cym
cele i programy dzia#a= na kilka lat oraz wymagaj>cym ci>g#ej pracy nad
podnoszeniem jego jako,ci. Proces jego wdra(ania jest z#o(onym przedsi&wzi&ciem,
wymagaj>cym przygotowania informacyjnego i sta#ej komunikacji z otoczeniem.
Wdro(eniu programu towarzyszy- b&dzie jego ewaluacja, która b&dzie si& opiera- na
pozyskiwaniu obiektywnej informacji o jego przebiegu, skutkach i publicznym
odbiorze.
Ze wzgl&du na swój d#ugookresowy charakter wdra(anie za#o(e= Planu
Rozwoju Lokalnego jest procesem ci>g#ym, wymagaj>cym sta#ego ,ledzenia zmian
prawnych, gospodarczych, politycznych oraz elastyczno,ci w dostosowaniu si& do
priorytetów w zakresie uzyskiwania zewn&trznych ,rodków finansowych.
Poszczególne projekty wdra(ane s> w oparciu o harmonogram realizacji
projektów zawarty we wcze,niejszej cz&,ci niniejszego dokumentu. Realizacja Planu
Rozwoju Lokalnego obejmuje nast&puj>ce podokresy:
1. 2004 – grudzie= 2006
2. stycze= 2007 – grudzie= 2013.
Finansowanie
Realizacja Planu Rozwoju Lokalnego uzale(niona jest od wysoko,ci
pozyskanych ,rodków zarówno krajowych jak i z funduszy strukturalnych. Bior>c pod
uwag& prognoz& dopuszczalnej wysoko,ci zobowi>za= w poszczególnych latach i
wysoko,- ,rodków, jakie mog> by- wydatkowane bezpo,rednio z bud(etu,
mo(liwo,ci finansowe miasta wskazuje, (e na realizacj& przyj&tych celów
zabezpieczy 25% wk#adu w stosunku do uzyskanych ,rodków wspólnotowych.
Zak#ada si&, (e niewykonanie wszystkich planowanych zada= w latach 2004-2006
powoduje przesuni&cie ich realizacji na lata nast&pne.
Plan

finansowy

z

uwzgl&dnieniem

ró(nych

Cróde#

finansowania

harmonogramu na poszczególne lata zosta# przedstawiony w rozdziale VII.
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ZarzIdzanie
Funkcj& Instytucji Zarz>dzaj>cej i koordynuj>cej realizacj& Planu Rozwoju
Lokalnego b&dzie pe#ni# specjalnie powo#any zespó# pracowników. Zakres zada=
Instytucji Zarz>dzaj>cej obejmuje m.in.:
• zapewnienia

zgodno,ci

realizacji

Planu

z

poszczególnymi

dokumentami

programowymi wy(szego rz&du, w tym w szczególno,ci w zakresie zamówie=
publicznych, zasad konkurencji, ochrony ,rodowiska, jak te( zagwarantowanie
przestrzegania zasad zawierania kontraktów publicznych,
• zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat post&pów wdra(ania oraz
przebiegu realizacji projektów w ramach Planu,
• zapewnienie przygotowania i wdro(enia planu dzia#a= w zakresie informacji i
promocji Planu,
• przygotowanie rocznych raportów na temat wdra(ania Planu,
• zbieranie informacji do rocznego raportu o nieprawid#owo,ciach,
• dokonanie oceny po zako=czeniu realizacji Planu.
I.Instytucja wdra5ajIca Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Dynów

Urz>d Miasta Dynów jako instytucja wdra(aj>ca Plan, odpowiedzialny b&dzie za:
• opracowanie i sk#adanie wniosków o finansowanie zewn&trzne,
• bezpo,rednia realizacja dzia#a= przewidzianych w Planie w zakresie przygotowania
przetargów, gromadzenia dokumentacji bie(>cej, nadzoru nad wykonawc> pod
k>tem terminowo,ci i jako,ci wywi>zania si& z zobowi>zania,
• zapewnienie

informowania

o

wspó#finansowaniu

przez

UE

realizowanych

projektów.
II. Monitoring wdra5ania Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Dynów

Monitorowania wdra(ania Planu Rozwoju Lokalnego oraz jego poszczególnych
elementów dokonywa- b&dzie Komitet Monitoruj>cy. Aby zachowa- ci>g#o,- procesu
przygotowania Planu i jego realizacji, w sk#ad Komitetu Monitoruj>cego wchodzib&d> cz#onkowie grupy roboczej, zaanga(owanej w przygotowanie Planu Rozwoju
Lokalnego. Sk#ad Komitetu Monitoruj>cego przedstawia- si& b&dzie zatem
nast&puj>co:
- Burmistrz Miasta
- Skarbnik Miasta
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- przedstawiciel Rady Miasta,
- przedstawiciel przedsi&biorców z terenu miasta,
- przedstawiciel instytucji o,wiatowej,
Zebrania Komitetu Monitoruj>cego odbywa- si& b&d> raz na pó# roku. Istnieje
mo(liwo,- cz&stszych spotka= po uprzednim zawiadomieniu cz#onków Komitetu
przez Sekretariat Komitetu. Funkcj& Sekretariatu Komitetu Monitoruj>cego pe#nib&dzie

Sekretariat

Burmistrza

Miasta.

Obowi>zkiem

Sekretariatu

b&dzie

zawiadamianie cz#onków Komitetu o terminach posiedze= oraz przygotowywanie na
w/w posiedzenia szczegó#owych informacji na temat post&pów w realizacji Planu
Rozwoju Lokalnego w formie standardowego raportu monitoruj>cego. Obowi>zkiem
Sekretariatu b&dzie tak(e przygotowywanie protoko#ów z posiedze= Komitetu
Monitoruj>cego, zawieraj>cych ustalenia w/w posiedze= i przesy#anie ich do
cz#onków Komitetu. Komitet Monitoruj>cy analizowa- b&dzie ilo,ciowe i jako,ciowe
informacje na temat wdra(anych projektów i ca#ego Planu Rozwoju Lokalnego w
aspekcie finansowym i rzeczowym. Celem takiej analizy jest zapewnienie zgodno,ci
realizacji projektów i Planu z wcze,niej zatwierdzonymi za#o(eniami i celami. Je,li w
raportach monitoringowych ujawnione zostan> problemy zwi>zane z wdra(aniem
Planu,

Komitet

Monitoruj>cy

powinien

podj>-

dzia#ania

maj>ce

na

celu

wyeliminowanie pojawiaj>cych si& trudno,ci wdro(eniowych.
Na koniec ka(dego podokresu planowania (tzn. w styczniu 2007) Komitet
Monitoruj>cy sporz>dzi raport ko=cowy, obrazuj>cy faktycznie zrealizowane zadania
w kontek,cie za#o(e= Planu Rozwoju Lokalnego. Wszelkie rozbie(no,ci pomi&dzy
ustaleniami Planu a jego rzeczywistym wykonaniem b&d> w w/w raporcie
wyja,nione. Raport ko=cowy b&dzie dost&pny do wgl>du w Sekretariacie Burmistrza.
Proponuje si& przeprowadzenie ankiety na pocz>tku 2007. Jej celem b&dzie
uzyskanie informacji od mieszka=ców miasta Dynów na temat zmiany warunków (ycia w
odniesieniu do pocz>tku okresu programowania.
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IX. Sposoby oceny i komunikacji spo0ecznej
Podstawowym warunkiem wiarygodno,ci i skuteczno,ci ewaluacji jest jej
niezale(no,-.

Z warunku

tego

wynika

konieczno,-

utworzenia

niezale(nej

organizacyjnie od zespo#ów zaanga(owanych w proces tworzenia i wdra(ania Planu
Rozwoju Lokalnego komórki ewaluacyjnej w strukturze Urz&du Miasta Dynów, w
sk#ad której wchodzi#by jeden lub wi&cej pracowników zajmuj>cych si& ewaluacj> expost. Celem tej ewaluacji jest okre,lenie faktycznych efektów zrealizowanych
projektów w ramach Planu.
Pracownik komórki ewaluacyjnej do 31 stycznia ka(dego roku przygotowuje
raport ewaluacyjny dotycz>cy roku poprzedniego. W raporcie tym znajduj> si& w
szczególno,ci informacje o:
•skuteczno,ci - kryterium to pozwala okre,li- czy cele danego projektu (jak i ca#ego
Planu) okre,lone na etapie programowania zosta#y osi>gni&te,
•efektywno,ci - kryterium to porównuje zasoby finansowe zaanga(owane przy
realizacji projektu i Planu z rzeczywistymi osi>gni&ciami projektu i Planu na
poziomie produktu, rezultatu lub oddzia#ywania,
•u(yteczno,ci - kryterium to pozwala oceni- faktyczne efekty projektu i Planu na
poziomie produktu, rezultatu i oddzia#ywania w nawi>zaniu do wcze,niej
zdefiniowanych w Planie Rozwoju Lokalnego potrzeb i problemów.
W raporcie ewaluacyjnym zawarte b&d> tak(e rekomendacje i proponowane
zmiany w Planie Rozwoju Lokalnego. Raport ewaluacyjny b&dzie konsultowany i
omawiany z zespo#ami zaanga(owanymi w powstawanie i realizacj& Planu. Plan
Rozwoju Lokalnego b&dzie aktualizowany uchwa#> Rady Miasta na podstawie
rekomendacji i propozycji zmian zawartych w raporcie ewaluacyjnym. Szczegó#owe
zasady wprowadzania korekt i aktualizowania Planu powinna okre,la- specjalna
uchwa#a w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego.
W#adze samorz>dowe w trakcie wdra(ania Planu Rozwoju Lokalnego musz>
znaleC- skuteczn> metod& przekazywania informacji do otoczenia. Powinny tak(e
zwróci- baczn> uwag& na sprawny system przyjmowania informacji z otoczenia, od
partnerów spo#ecznych.
Mo(na wyrózni- dwa dwa g#ówne typy otoczenia spo#ecznego, z którym
w#adze miasta komunikuj> si&: otoczenie wewn&trzne, obejmuj>ce pracowników
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urz&du, którzy uczestnicz> bezpo,rednio w administrowaniu miastem, ich wiedz&,
umiej&tno,ci praktyczne, kompetencje interpersonalne, jak równie( technologi& i
zasoby organizacji. Drugim typem jest otoczenie zewn&trzne. Obejmuje przede
wszystkim ogó# mieszka=ców miasta. Otoczenie zewn&trzne dalsze jest to faktyczne
otoczenie miasta jako wspólnoty terytorialnej – s>siednie miasta, struktury
powiatowe, wojewódzkie i ogólnopa=stwowe.
Obszary dzia#a= w zakresie komunikacji dwustronnej i wspó#pracy w#adz miasta
Dynów ze spo#eczno,ci> lokaln> to:
- informacja o post&pach wdra(ania Planu Rozwoju Lokalnego - mieszka=cy miasta
b&d> mieli mo(liwo,- uzyskania informacji o aktualnym stanie prac wdro(eniowych
Planu Rozwoju Lokalnego w siedzibie sekretariatu Urz&du Miasta, wraz z wgl>dem w
dokumentacj& (raporty monitoringowe, raporty ewaluacyjne),
- mo(liwo,- udzia#u mieszka=ców w posiedzeniach Komitetu Monitoruj>cego (po
wcze,niejszym zg#oszeniu swojej obecno,ci),
- informacje z prac Komitetu Monitoruj>cego zamieszczane na stronie WWW.
Instytucja Zarz>dzaj>ca zapewnia ,rodki informacyjne i promocyjne w zakresie
udzielonej pomocy z funduszy strukturalnych. Wykorzystywane ,rodki informacyjne i
promocyjne b&d> mia#y na celu przede wszystkim informowanie potencjalnych i
faktycznych odbiorców pomocy o mo(liwo,ciach wsparcia ze strony UE oraz
informowanie opinii publicznej o zakresie i wymiarze pomocy unijnej dla
poszczególnych projektów i rezultatach tych dzia#a=.
Informowanie i promocja odbywa- si& b&dzie poprzez systematyczne
udost&pnianie informacji dotycz>cych zaanga(owania finansowego UE w realizacj&
projektów oraz stanu zaawansowania realizacji zada= i ich efektów w ramach Planu
(strona urz&du miasta, lokalna prasa samorz>dowa).
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