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Wstęp 

Zgodnie z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, Wójt 

gminy co roku do 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy. Raport 

podsumowuje działalność samorządu gminnego w roku poprzednim. 

Zakres opracowanego dokumentu obejmuje przede wszystkim realizację polityk, 

programów, strategii, uchwał rady gminy za rok 2021. 

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie posłużą mieszkańcom Gminy Dydnia do 

zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego, a także staną się podstawą 

do prowadzenia rozmów i tworzenia planów na temat przyszłości gminy. 
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I. Informacje ogólne 

Gmina Dydnia jest gminą wiejską, leżącą w województwie podkarpackim, w powiecie 

brzozowskim. Na koniec 2021 roku Gminę Dydnia zamieszkiwało 7.751 osób. Powierzchnia 

Gminy Dydnia stanowi 24,2% powierzchni powiatu. 

Sąsiednie gminy to: od strony północnej graniczy z gminą Nozdrzec, od zachodu z 

gminą Brzozów, od południa z gminą Sanok, od wschodu z gminą Bircza. Całkowita 

powierzchnia Gminy Dydnia wynosi 130,3 km². 

W skład Gminy Dydnia wchodzą następujące miejscowości wiejskie: Dydnia, 

Grabówka, Hroszówka, Jabłonica Ruska, Jabłonka, Końskie, Krzemienna, Krzywe, Niebocko, 

Niewistka, Temeszów, Obarzym, Ulucz, Witryłów, Wydrna. Hroszówka i Jabłonica Ruska jako 

wsie opuszczone nie są sołectwami. 

 

Mapa 1. Położenie Gminy Dydnia na mapie Polski. 

 
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Dydnia_(gmina). 
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Mapa 2. Położenie Gminy Dydnia na mapie województwa podkarpackiego. 

 
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Dydnia_(gmina). 

 

Mapa 3. Mapa Gminy Dydnia. 

 
Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/Dydnia_%28gmina%29_location_map.png. 

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/Dydnia_%28gmina%29_location_map.png
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Gęstość zaludnienia i rodzaj zabudowy 

Gęstość zaludnienia w Gminie Dydnia wynosi 60 osób na km2. Zabudowa 

mieszkaniowa Gminy Dydnia stanowi w przeważającej mierze zabudowę jednorodzinną, 

sporadycznie zabudowę bliźniaczą. Budynki mieszkalne położone są na działkach wzdłuż 

ciągów komunikacyjnych gminy.  

Odrębną formę stanowi zabudowa zagrodowa, w skład której wchodzą budynki 

mieszkalne jednorodzinne stanowiące miejsce pobytu rolników oraz budynki gospodarcze 

stanowiące gospodarcze zaplecze zagród rolniczych. Zagrody rolnicze stanowią w większości 

działki położone wśród istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jednak szereg 

zagród zlokalizowanych jest w pewnym oddaleniu od zwartej zabudowy wsi. Na terenie gminy 

zlokalizowanych jest szereg budynków mieszkalnych i gospodarczych wykonanych przed laty 

w konstrukcji drewnianej, z bali drewnianych, które są cennym elementem wyróżniającym 

gminę wśród innych gmin - w znaczeniu utrzymania dotychczasowych form budownictwa 

zagrodowego. Jest to bardzo wartościowy element zabudowy Gminy Dydnia.  

Na terenie Gminy Dydnia funkcjonuje też zabudowa usługowa oraz produkcyjna. 

Gmina Dydnia jest typową gminą rolniczą, jednak funkcje usługowe, stanowią ważny element, 

bowiem są to usługi podstawowe, towarzyszące funkcji mieszkalnej, które nie generują 

ponadnormatywnych uciążliwości do środowiska, zarówno w zakresie hałasu, jak też emisji 

wszelkich zanieczyszczeń kierowanych do środowiska. Na terenie Gminy Dydnia nie są 

zlokalizowane duże zakłady usługowe czy produkcyjne, mogące stanowić źródło poważnych 

awarii, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska. Najwięcej w gminie funkcjonuje 

zakładów zajmujących się obróbką drewna, warsztatów samochodowych i innych usług tj. 

usługi medyczne, fryzjerskie, kosmetyczne, szewskie, krawieckie.  

Zabudowa usługowa na terenie gminy to również obiekty przeznaczone na realizację   

usług publicznych: usługi administracji samorządowej, usługi kultury, oświaty i wychowania, 

sportu i rekreacji oraz ochrony zdrowia. 

 

Podstawowe dane demograficzne 

Wg stanu na koniec grudnia 2021r. Gmina Dydnia ma 7751 stałych mieszkańców, z 

czego 49,7% stanowią kobiety, a 50,3% mężczyźni, oraz odnotowuje ujemny przyrost naturalny 

wynoszący 45. W 2021 roku urodziło się 62 dzieci, w tym 50% stanowią dziewczynki, i 50% 

chłopcy, natomiast zmarło 107 osób. Na 1000 mieszkańców Gminy Dydnia przypada 13,80 

zgonów. W 2021 roku zarejestrowano 66 przemeldowań, 115 zameldowań oraz 214 

wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Gminy Dydnia -99.  

Źródło: dane własne USC 

 

Demografia wg stanu na 31.12.2021r. 

Na terenie Gminy Dydnia przebywa 7 786 mieszkańców, a zameldowanych jest 7881 

(różnicę stanowią osoby czasowo wymeldowane) z czego 49,7% stanowią kobiety, a 50,3% 

mężczyźni.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Strona | 8 

Zestawienie zameldowań w poszczególnych miejscowościach na dzień 31.12.2021r. 

 

W 2021r. Gmina Dydnia zanotowała ubytek naturalny,  wynoszący 45 osób, na który 

wpływ miała liczba zgonów przewyższająca liczbę urodzeń. Liczba osób, które zmarły w 2021 

roku wynosi 107, z czego 46% stanowią kobiety, a 54 % stanowią mężczyźni. 

 

Wszystkie miejscowości w Gminie Dydnia miały ujemny przyrost naturalny. 
 

 
 
 

Miejscowość Stały Czasowy Stały czasowo 
wymeldowany 

DYDNIA 1473 7 33 

GRABÓWKA 550 2 5 

JABŁONICA RUSKA 2 1 0 

JABŁONKA 1045 2 18 
KOŃSKIE 467 2 5 
KRZEMIENNA 393 3 2 
KRZYWE 383 2 8 
NIEBOCKO 1502 5 24 
NIEWISTKA 274 3 7 
OBARZYM 318 1 4 
TEMESZÓW 299 1 6 
ULUCZ 78 0 3 
WITRYŁÓW 409 3 8 
WYDRNA 558 3 7 
RAZEM: 7751 35 130 



 
Strona | 9 

 
 
 

Zestawienie ilościowe urodzeń w miejscowościach Gminy Dydnia,  
w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. 

 
 

 

Zestawienie ilościowe zgonów w miejscowościach Gminy Dydnia, w okresie od 01.01.2021r. 

do 31.12.2021r. według daty zgonu 

Miejscowość Liczba urodzeń 
Mężczyźni Kobiety Razem 

DYDNIA 9 8 17 
GRABÓWKA 1 2 3 
JABŁONKA 2 5 7 
KOŃSKIE 4 0 4 
KRZEMIENNA 1 1 2 
KRZYWE 0 0 0 
NIEBOCKO 6 7 13 
NIEWISTKA 1 0 1 
OBARZYM 0 1 1 
TEMESZÓW 1 0 1 
WITRYŁÓW 2 4 6 
WYDRNA 4 3 7 
RAZEM: 31 31 62 

Miejscowość Liczba zgonów 
Mężczyźni Kobiety Razem 

DYDNIA 16 8 24 

GRABÓWKA 2 2 4 

JABŁONKA 3 7 10 

KOŃSKIE 5 5 10 

KRZEMIENNA 3 3 6 

KRZYWE 3 0 3 
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Urząd Stanu Cywilnego w Dydni w 2021 r. sporządził 45 akt zgonu, 36 aktów małżeństw, 11 

aktów urodzeń w trybie szczególnym oraz odnotował 4 wzmianki o rozwodach. W związku z 

zawarciem małżeństwa stan cywilny zmieniło 63 osoby z terenu Gminy Dydnia.   

 

Podstawowe dane nt. rozwoju gospodarczego 

Zdecydowana większość firm zarejestrowanych na terenie Gminy Dydnia to podmioty 

zatrudniające do 9 pracowników. Takie przedsiębiorstwa stanowią aż 95,9% wszystkich 

podmiotów w gminie. Pod tym względem Gmina Dydnia wpisuje się w ogólnopolskie trendy. 

Na terenie Gminy Dydnia działalność kilkanaście podmiotów gospodarczych 

zatrudniających od 10 do 49 pracowników, mających duże znaczenie dla lokalnej gospodarki. 

Są to m.in.: 

- Zakład GRABO Waldemar Irzyk, Niebocko 110, 

- Zakład Produkcyjno-Handlowo-Transportowy Henryk Kmiotek, Krzemienna 4, 

- DREWKOT Dariusz Kot, Krzywe 34, 

- Polgrys Spółka z o.o, ul. Dominikańska 25, 35-041 Rzeszów, 

- Firma Usługowo-Handlowa Skiba Wacław, Niebocko 155, 

- Krusz-Bud Spółka z o.o. Temeszów, 

- Zielona Oaza, ul. Słoneczna 17, 36-200 Brzozów. 

3,4% (15) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, 

łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 

36,2% (158) podmiotów, a 60,4% (264) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako 

pozostała działalność. Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Gminie 

Dydnia najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo 

(33,2%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając 

motocykle (20,5%). 

Pod względem ilości istniejących i nowozakładanych firm gmina nie wyróżnia się 

pozytywnie na tle gmin w powiecie (liczba jednostek nowo zarejestrowanych w rejestrze 

REGON na 10 tys. ludności wyniosła 46 i była najniższa wśród 6-ciu gmin powiatu 

brzozowskiego). Być może fakt ten wynika ze stosunkowo niskiej stopy bezrobocia i faktu, że 

mieszkańcy nie odczuwają potrzeby podejmowania własnych inicjatyw, w sytuacji, gdy mają 

możliwość utrzymania się i realizacji zawodowej w już istniejących firmach i instytucjach oraz 

zaistniałej sytuacji związanej z pandemią COVID19. Niemniej należy zauważyć, że 

bezpośrednio w gminie nie ma podmiotu, który zajmowałby się wspieraniem lub doradztwem 

osobom, które chcą założyć swoją firmę.  

Na terenie Gminy Dydnia w ciągu ostatnich pięciu lat stale zmniejszała się liczba osób 

zarejestrowanych jako bezrobotne. W 2016 roku było to 763 osoby, natomiast w roku 2020 – 

612 osób. Opisywany spadek bezrobocia w równym stopniu dotyczył wszystkich grup 

wiekowych co może implikować wniosek, że oferta pracodawców na terenie Gminy Dydnia i 

NIEBOCKO 9 13 22 

NIEWISTKA 3 0 3 

OBARZYM 5 4 9 
TEMESZÓW 3 1 4 
ULUCZ 0 0 0 
WITRYŁÓW 1 2 3 
WYDRNA 5 4 9 
RAZEM: 58 49 107 
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powiatu brzozowskiego w dobrym stopniu odpowiadała na potrzeby wyrażane przez osoby 

poszukujące pracy bez względu na ich wiek. Silnie zmniejszyła się także liczba osób określanych 

jako trwale bezrobotne – z poziomu 762 osoby w roku 2016 do poziomu 527 osób w I połowie 

roku 2021.  

Z dostępnych danych statystycznych (GUS) wynika, że mieszkańcy Gminy Dydnia mają 

znacznie niższy poziom wykształcenia w porównaniu do całego województwa podkarpackiego. 

Wśród kobiet mieszkających w Gminie Dydnia największy odsetek ma wykształcenie 

podstawowe ukończone (30,1%) oraz zasadnicze zawodowe (18,1%). Mężczyźni najczęściej 

mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,0%) oraz podstawowe ukończone (23,8%). 

W grupie mieszkańców Gminy Dydnia z niższym wykształceniem są przede wszystkim 

osoby po 50. roku życia - grupa osób będących w trudnej sytuacji na rynku pracy, a 

jednocześnie niechętnych do rozwoju. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Akademię 

Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach projektu badawczego "Rynek pracy a osoby bezrobotne 

50+. Szanse i bariery", osoby bezrobotne po 50-tce są słabo wykształcone, posiadają 

kwalifikacje niedopasowane do aktualnych wymogów rynku pracy. Zdobywanie nowych 

kwalifikacji oraz poszerzanie już zdobytych umiejętności jest niewątpliwie dobrym sposobem 

na poprawę swojej sytuacji na rynku pracy.  

Do zmiany zawodu najczęściej gotowe są osoby ze średnim wykształceniem, natomiast 

chęć podnoszenia kwalifikacji przejawiają w większości osoby z wyższym wykształceniem. 

Przeszkodami w podjęciu działań zwiększających szanse zatrudnienia są: wiek i związana z nim 

niechęć do nauki  i zmian (49%), problemy zdrowotne (16%), brak motywacji do pracy (11%).  

Gmina ma charakter typowo rolniczy, a tereny rolnicze zajmują 53% powierzchni 

Gminy. Ukształtowanie terenu sprawia, że 10 miejscowości z terenu Gminy Dydnia 

charakteryzuje się znacznymi utrudnieniami w gospodarowaniu wynikającymi z warunków 

topograficznych - liczne pasma wzgórz, stąd najliczniej występują tu zdegradowane użytki 

rolne. Najkorzystniejsze warunki naturalne występują w dolinie rzeki San. Na terenie Gminy 

przeważają grunty średnie, tj. IV klasy – 64% oraz średnio dobre, tj. III klasy bonitacyjnej – 

16% ogólnej powierzchni użytków rolnych.  W uprawie rolnej w Gminie Dydnia przeważają 

głównie zboża oraz rośliny okopowe i pastewne. Znaczna liczba rolników korzysta z unijnych 

dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych, część rolników także z dopłat do obszarów ONW 

(wspomnianych wyżej obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania), którymi są 

tereny miejscowości: Grabówka, Hroszówka, Jabłonica Ruska, Jabłonka, Końskie, Krzywe, 

Niewistka, Obarzym, Temeszów i Wydrna. Rolnicy uczestniczą w różnych programach Unii 

Europejskiej głównie w rolnośrodowiskowym, którego celem jest dotowanie praktyk rolniczych 

służących ochronie środowiska. Na szczególną uwagę zasługują powstające w ostatnim czasie 

gospodarstwa produkujące zdrową żywność i rozwijające się rolnictwo ekologiczne. Trendowi 

temu sprzyja nieskażone środowisko naturalne. Na terenie Gminy Dydnia są 2 takie 

gospodarstwa posiadające certyfikat ekologiczny. 

W ostatnich latach można było zaobserwować także wzrost zainteresowania uprawą 

winorośli w Gminie Dydnia. Aktualnie na terenie Gminy Dydnia działa kilka małych winnic 

oraz profesjonalna winnica Piwnice Półtorak Wine & Spirits.  

W rozwijaniu przedsiębiorczości i rolnictwa dużą rolę odgrywa Podkarpacki Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego  w Brzozowie 

jak też instytucje otoczenia biznesu mające swoje siedziby w Brzozowie. 

Lasy w Gminie Dydnia zajmują powierzchnię 1 035,30ha (7,95% powierzchni gminy 

ogółem), w tym 864ha to lasy prywatne. Lasy stanowią część większych kompleksów leśnych, 

wychodzących poza obręb gminy i powiatu. Największą powierzchnię zajmują lasy w 

sołectwach: Końskie - 80ha i Obarzym - 20ha. Podstawowym typem lasów w Gminie Dydnia 
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jest drzewostan mieszany górski. Wśród drzew dominują: buk, grab, brzoza, dąb, jawor, 

modrzew, olcha, sosna, świerk, jodła, a nad brzegami rzek - wierzba. 

Część obszaru Gminy Dydnia stanowią tereny prawnie chronione 54,50ha tworzące 

Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu, który na terenie Gminy Dydnia 

obejmuje swoim zasięgiem miejscowości: Niewistka, Jabłonica Ruska, Krzemienna, Ulucz, 

Temeszów, Końskie i część Dydni. 
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II. Informacje inwestycyjne i finansowe 

2.1 Budżet Gminy Dydnia w 2021r. 

Odzwierciedleniem sytuacji ekonomicznej każdej gminy jest jej budżet. Analiza budżetu 

pokazuje źródła finansowania działalności gminy oraz kierunki jej rozwoju.  

Zmiany budżetu gminy Dydnia na przestrzeni lat 2016- 2021 przedstawia poniższy 

wykres: 

 
 

W latach 2016-2020 dochody budżetu Gminy Dydnia ulegały corocznemu zwiększeniu. 

W 2016 roku wyniosły one ponad 32,5 mln zł, a w roku 2020 wzrosły do blisko 49 mln zł. 

Wskaźnik dochodów ogółem na 1 mieszkańca w Gminie Dydnia był wyższy od średniej 

wyznaczonej dla powiatu brzozowskiego (5 504,03zł), a także nieco wyższy niż średnia 

wyznaczona dla województwa podkarpackiego (6 055,73zł). Gmina Dydnia osiągnęła też 

najwyższy wynik wśród jednostek porównywalnych.  

W roku 2021 dochody gminy przekroczyły 52 mln zł. 

Relacje pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu gminy Dydnia na przestrzeni lat 

2016 – 2021, przedstawia poniższy wykres. 
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Budżet Gminy na 2021 rok uchwalony został Uchwałą Nr XXXIII/275/2021 Rady 

Gminy Dydnia z dnia  28 stycznia 2021 r. w kwocie 42.004.965  zł po stronie dochodów.  

W toku realizacji zmieniony został: 

 

- Uchwałą Nr XXXIV/283/2021 Rady Gminy Dydnia z dnia 25 lutego 2021 r. o kwotę 
34.380 zł, 

- Uchwałą Nr XXXV/287/2021 Rady Gminy Dydnia z dnia 25 marca 2021 r. o kwotę 
20.809 zł, 

- Uchwałą Nr XXXIV/295/2021 Rady Gminy Dydnia z dnia 22 kwietnia 2021 r. o kwotę  
2.480.948zł, 

- Uchwałą Nr XXXVII/305/2021 Rady Gminy Dydnia z dnia 20 maja 2021 r. o kwotę 
21.116 zł, 

- Uchwałą Nr XXXVIII/311/2021 Rady Gminy Dydnia z dnia 24 czerwca 2021 r. o kwotę 
14.680zł, 

- Uchwałą Nr XXXIX/323/2021 Rady Gminy Dydnia z dnia 29 lipca 2021 r. o kwotę 
441.113 zł, 

- Uchwałą Nr XL/331/2021 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 sierpnia 2021 r. o kwotę 
1.215.529 zł, 

- Uchwałą Nr XLI/332/2021Rady Gminy Dydnia z dnia 6 września 2021 r. o kwotę 
10.000  zł, 

- Uchwałą Nr XLIII/340/2021 Rady Gminy Dydnia z dnia 12 października 2021 r. o 
kwotę  175.200zł, 

- Uchwałą Nr XLIV/344/2021 Rady Gminy Dydnia z dnia 4 listopada 2021 r. o kwotę 
712.477 zł, 

- Uchwałą Nr XLV/351/2021 Rady Gminy Dydnia z dnia 22 listopada 2021 r. o kwotę 
39.663 zł, 

- Uchwałą Nr XLVI/360/2021 Rady Gminy Dydnia z dnia 13 grudnia 2021 r. o kwotę 
417.061 zł, 

- Uchwałą Nr XLVII/370/2021 Rady Gminy Dydnia z dnia 30 grudnia 2021 r. o kwotę 
1.500 zł, 

- Zarządzeniem  Nr 485/2021 Wójta Gminy Dynia z dnia 29 stycznia 2021 r. o kwotę 192 
zł,      

- Zarządzeniem Nr 506/2021 Wójta Gminy Dydnia z dnia 26 lutego 2021 r. o kwotę 
67.534  zł, 

- Zarządzeniem Nr 513/2021 Wójta Gminy Dydnia z dnia 11 marca 2021 r,. o kwotę 
10.337  zł, 

- Zarządzeniem Nr 519/2021 Wójta Gminy Dydnia z dnia 25 marca 2021 r. o kwotę 
219.179 zł, 

- Zarządzeniem Nr 522/2021 Wójta Gminy Dydnia  z dnia 31 marca 2021 r. o kwotę 
80.027 zł, 

- Zarządzeniem Nr 530/2021 Wójta Gminy Dydnia z dnia 27 kwietnia 2021 r. o kwotę 
101.070zł, 

- Zarządzeniem Nr 557/2021 Wójta Gminy Dydnia z dnia 30 czerwca 2021 r. o kwotę 
76.379 zł, 

- Zarządzeniem Nr 574/2021 Wójta Gminy Dydnia z dnia 10 sierpnia 2021 r. o kwotę 
208.785 zł, 

- Zarządzeniem Nr 583/2021 Wójta Gminy Dydnia z dnia 31 sierpnia 2021 r. o kwotę 
2.929 zł, 

- Zarządzeniem Nr 592/2021 Wójta Gminy Dydnia z dnia 30 września 2021 r. o kwotę 
107.232 zł, 

- Zarządzeniem Nr 596/2021 Wójta Gminy Dydnia z dnia 18 października 2021 r. o kwotę 
76.132zł, 

- Zarządzeniem Nr 598/2021 Wójta Gminy Dydnia z dnia 22 października 2021 r. o kwotę 
14.040zł, 

- Zarządzeniem Nr 615/2021 Wójta Gminy Dydnia z dnia 23 listopada 2021 r. o kwotę 
188.037 zł, 
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- Zarządzeniem Nr 616/2021 Wójta Gminy Dydnia z dnia 30 listopada 2021 r. o kwotę 

49.157 zł, 
- Zarządzeniem Nr 635/2021 Wójta Gminy Dydnia z dnia 31 grudnia 2021 r. o kwotę 1 zł            

i ogółem budżet Gminy po stronie dochodów wzrósł o kwotę 5.303.545 zł. Po zmianach 

budżet wynosi 47.308.510 zł.  

Za 2021 rok wykonanie budżetu po stronie dochodów wynosi 52.284.921,66 zł co 

stanowi 110,51 %.   

 

2.2 Charakterystyka budżetu Gminy Dydnia za 2021r. 

Według poniższych źródeł dochody w 2021r. zrealizowano z tytułu : 

Dział   010       Rolnictwo i łowiectwo                     plan 271.173  wykonanie    276.443,32 
 
Dział   020       Leśnictwo                                          plan    250.000  wykonanie 185.152,63 
 
Dział   600       Transport i łączność                        plan   145.484  wykonanie  115.689,39 
 
Dział   630        Turystyka                       plan   102.485   wykonanie    102.485,32 
    
Dział   700     Gospodarka mieszkaniowa             plan 982.243 wykonanie 354.547,14 
 
Dział   710      Działalność usługowa                      plan    3.260  wykonanie              7,40 
 
Dział   750      Administracja publiczna                 plan  132.770 wykonanie  139.503,22  
 
Dział   751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
                        prawa oraz sądownictwa                  plan   5.316  wykonanie       5.023,20 
 
Dział   752     Obrona narodowa                              plan 1.000 wykonanie           999,92 
 
Dział   754     Bezpieczeństwo publiczne 
                          i ochrona przeciwpożarowa           plan  5.100 wykonanie       10.361,79 
 
Dział   756     Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
                        jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki  
                        związane z ich poborem                   plan 6.513.531 wykonanie 7.034.202,19 
 
Dział 758         Różne rozliczenia                        plan 19.328.154 wykonanie 24.623.775,31 
 
Dział   801       Oświata i wychowanie                plan    959.919 wykonanie     1.337.592,83 
 
Dział   851       Ochrona zdrowia                         plan        46.000 wykonanie  33.830,30 
 
Dział   852       Pomoc społeczna                        plan   2.442.816 wykonanie 2.387.095,30 
 
Dział   854     Edukacyjna opieka  
                           wychowawcza                             plan    160.000  wykonanie  133.986,05 
 
Dział   855       Rodzina                                        plan 13.915.582 wykonanie 13.799.598,16 
 
Dział   900     Gospodarka komunalna  
                           i ochrona środowiska               plan  1.893.677 wykonanie 1.594.628,19 
 
Dział   921      Kultura i ochrona dziedzictwa  
                           narodowego                                plan   150.000 wykonanie  150.000,00 
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Wydatki  

 

Wydatki budżetu na 2021 r. uchwalone zostały Uchwałą Nr XXXIII/275/2021 Rady Gminy 

Dydnia z dnia 28 stycznia 2021 r. w kwocie 48.227.821 zł po stronie wydatków.  

W toku realizacji zmieniony  został: 

- Uchwałą Nr XXXIV/283/2021 Rady Gminy Dydnia z dnia 25 lutego 2021 r. o kwotę 
34.380 zł, 

- Uchwałą Nr XXXV/287/2021 Rady Gminy Dydnia z dnia 25 marca 2021 r. o kwotę 
20.809 zł, 

- Uchwałą Nr XXXIV/295/2021 Rady Gminy Dydnia z dnia 22 kwietnia 2021 r. o kwotę 
2.770.945 zł, 

- Uchwałą Nr XXXVII/305/2021 Rady Gminy Dydnia z dnia 20 maja 2021 r. o kwotę 
21.116 zł, 

- Uchwałą Nr XXXVIII/311/2021 Rady Gminy Dydnia z dnia 24 czerwca 2021 r. o kwotę 
467.480zł, 

- Uchwałą Nr XXXIX/323/2021 Rady Gminy Dydnia z dnia 29 lipca 2021 r. o kwotę 
450.155 zł, 

- Uchwałą Nr XL/331/2021 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 sierpnia 2021 r. o kwotę 
1.215.529 zł, 

- Uchwałą Nr XLI/332/2021Rady Gminy Dydnia z dnia 6 września 2021 r. o kwotę 
10.000  zł, 

- Uchwałą Nr XLIII/340/2021 Rady Gminy Dydnia z dnia 12 października 2021 r. o kwotę 
508.614zł, 

- Uchwałą Nr XLIV/344/2021 Rady Gminy Dydnia z dnia 4 listopada 2021 r. o kwotę 
712.477 zł, 

- Uchwałą Nr XLV/351/2021 Rady Gminy Dydnia z dnia 22 listopada 2021 r. o kwotę 
169.361 zł, 

- Uchwałą Nr XLVI/360/2021 Rady Gminy Dydnia z dnia 13 grudnia 2021 r. o kwotę 
278.404 zł, 

- Uchwałą Nr XLVII/370/2021 Rady Gminy Dydnia z dnia 30 grudnia 2021 r. o kwotę 
1.500 zł, 

- Zarządzeniem  Nr 485/2021 Wójta Gminy Dynia z dnia 29 stycznia 2021 r. o kwotę 

192  zł,      

- Zarządzeniem Nr 506/2021 Wójta Gminy Dydnia z dnia 26 lutego 2021 r. o kwotę 
67.534 zł, 

- Zarządzeniem Nr 513/2021 Wójta Gminy Dydnia z dnia 11 marca 2021 r,. o kwotę 

10.337 zł, 

- Zarządzeniem Nr 519/2021 Wójta Gminy Dydnia z dnia 25 marca 2021 r. o kwotę 

219.179 zł, 

- Zarządzeniem Nr 522/2021 Wójta Gminy Dydnia  z dnia 31 marca 2021 r. o kwotę 

80.027 zł, 

- Zarządzeniem Nr 530/2021 Wójta Gminy Dydnia z dnia 27 kwietnia 2021 r. o kwotę 

101.070zł, 
- Zarządzeniem Nr 557/2021 Wójta Gminy Dydnia z dnia 30 czerwca 2021 r. o kwotę 

76.379 zł,         
- Zarządzeniem Nr 574/2021 Wójta Gminy Dydnia z dnia 10 sierpnia 2021 r. o kwotę -

208.785 zł, 
- Zarządzeniem Nr 583/2021 Wójta Gminy Dydnia z dnia 31 sierpnia 2021 r. o kwotę 

2.929 zł, 
- Zarządzeniem Nr 592/2021 Wójta Gminy Dydnia z dnia 30 września 2021 r. o kwotę 

107.232 zł, 
- Zarządzeniem Nr 596/2021 Wójta Gminy Dydnia z dnia 18 października 2021 r. o kwotę 

76.132zł, 
- Zarządzeniem Nr 598/2021 Wójta Gminy Dydnia z dnia 22 października 2021 r. o kwotę 
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14.040zł, 
- Zarządzeniem Nr 615/2021 Wójta Gminy Dydnia z dnia 23 listopada 2021 r. o kwotę 

188.037 zł, 
- Zarządzeniem Nr 616/2021 Wójta Gminy Dydnia z dnia 30 listopada 2021 r. o kwotę 

49.157 zł, 
- Zarządzeniem Nr 635/2021 Wójta Gminy Dydnia z dnia 31 grudnia 2021 r. o kwotę -1 zł   

                      

i ogółem budżet Gminy po stronie wydatków wzrósł o kwotę  6.361.755 zł .  

 

Po zmianach wynosi 54.589.576 zł.  

Za  2021 rok wykonanie budżetu po stronie wydatków wynosi 47.920.923,89 zł co 

stanowi 87,78 % . 

 

 
Zrealizowane zadania inwestycyjne  (wydatki majątkowe) i najważniejsze 

zadania remontowe (wydatki bieżące) 

 

W okresie 01.01.2021 -31.12.2021 Gmina zrealizowała następujące zadania (stan na 

31.12.2021r.): 

 

1. W dziale 010 

 

Rozdział   01042             Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych        

                                             plan       115.000 wykonanie    115.000,00 

 

z tego sfinansowano: 

-  rekultywacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych -  FOGR- Budowa i modernizacja  

  drogi dojazdowej  do gruntów  rolnych , w obrębie:  

Wydrna dz. o nr ewid. 1819,  Grabówka, dz. o nr ewid. 140”                                          115.000,00    

 

2. W Dziale   400                 

 

Rozdział   40002             Dostarczanie wody 

                                            plan      111.305 wykonanie        36.305,00 

 

z tego sfinansowano:  

- budowa studni i przyłącza wodociągowego  

dla COM w Krzemiennej w ramach zadania „Budowa, rozbudowa, remont infrastruktury 

wodociągów i zaopatrzenia w wodę ”                                                                                     36.305,00             

                                         

3. W dziale 600 

 

Rozdział   60013             Drogi publiczne wojewódzkie 

                                           plan     853.000 wykonanie      408.541,34 

 

z tego sfinansowano: 

-dotacja celowa dla samorządu województwa na budowę chodnika  

 przy drodze wojewódzkiej w Krzemiennej                                                                         408.541,34 
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Rozdział   60014             Drogi publiczne powiatowe  

                 plan     290.000 wykonanie      278.631,00 

 

z tego sfinansowano: 

-dotacja celowa dla powiatu brzozowskiego na budowę 

 chodnika przy drodze powiatowej  w m. Krzywe                                                              268.631,00 

- dotacja celowa dla powiatu brzozowskiego na projekt mostu                   

 w miejscowości Krzemienna                                                                                                   10.000,00            

   

   

Rozdział   60016     Drogi publiczne gminne    

                                 plan  1.644.579 wykonanie 1.387.686,75 

 

a) wydatki bieżące                                                         plan     977.748 wykonanie    877.129,06 

z tego sfinansowano : 

- remont dróg gminnych 

  w miejscowości Niebocko                              16.920,20 

-bieżące utrzymanie i remonty  

 dróg na terenie Gminy Dydnia                        33.270,50 

-remont i bieżące utrzymanie dróg  

 w miejscowości Grabówka                              12.680,00 

-zimowe utrzymanie dróg oraz  

 koszenie poboczy przy drogach gminnych    138.771,83 

-wykonanie tablic informacyjnych 

  dotyczących remontu dróg                                 7.630,00 

-transport kręgów betonowych wraz 

 z zamontowaniem na drodze gminnej 

 w Krzywem                                                            662,00 

-naprawa dróg gminnych na terenie  

 miejscowości Grabówka                                     4.489,50 

-bieżące naprawy, remonty, utrzymanie  

 dróg gminnych na terenie sołectwa Dydnia      36.920,91 

-bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych  

 w miejscowości Jabłonka                                  36.308,60 

-utrzymanie dróg gminnych  

 w miejscowości Wydrna                                    20.000,00 

-bieżące utrzymanie i remont dróg  

 w miejscowości Krzemienna                             15.695,00 

-kopanie rowu na starej drodze 

 w miejscowości Końskie                                      4.744,00 

-prace wg planu funduszu sołeckiego  

 w miejscowości Niewistka                                13.580,00 

- prace wg planu funduszu sołeckiego  

  w miejscowości Jabłonka                                   4.612,40 

- remont nawierzchni drogi 

  w miejscowości Dydnia                                     6.150,00 

-prace wg planu funduszu sołeckiego  

 w miejscowości Końskie                                  13.229,00 
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-prace wg planu funduszu sołeckiego  

 w miejscowości Witryłów                                 13.770,91 

-odmulanie i udrażnianie rowu przy drogach   

 gminnych w Dydni                                              4.968,00 

-wykonanie prac porządkowo remontowych 

  wiat przystankowych na terenie gminy Dydnia 6.000,00 

-prace wg planu funduszu sołeckiego  

 w miejscowości Ulucz                                         2.880,00 

-remont dróg gminnych, dojazdowych 

 do zamieszkałych posesji w miejscowości 

 Obarzym                                                            25.564,00 

-utrzymanie dróg, modernizacja i remont  

 w Krzywem                                                       19.338,00 

-wykonanie opinii hydrologiczno technicznej  

 w sprawie zmiany stanu wody na gruncie  

 mogącej mieć szkodliwy wpływ na grunty  

 sąsiednie dla działek oznaczonych  

 nr ewid. 489/2, 492/3 w Jabłonce                       2.000,00 

-remont i naprawa nawierzchni drogowych  

 na terenie Gminy Dydnia                               415.677,12 

-remont dróg gminnych w miejscowości  

 Witryłów                                                          12.267,09 

-utrzymanie dróg w miejscowości Temeszów   9.000,00 

                                      

b) wydatki majątkowe                                                      plan      666.831 wykonanie    510.557,69                                       

z tego sfinansowano: 

-dokumentacja projektowa na budowę mostu/przepustu 

 na potoku w miejscowości Końskie w ciągu 

 dróg gminnych część I                                  20.664,00 

-dokumentacja projektowa na budowę mostu /przepustu 

 na potoku w miejscowości Końskie w ciągu  

 gminnych część II                                                                                                                       5.166,00 

                                               

-przebudowa drogi gminnej działka  

 nr 359 w Witryłowie/do Łącznych/ długość 400,0 m                                       30.000,00 

-dokumentacja projektowa na budowę  

 mostu /przepustu / na potoku w miejscowości Witryłów w ciągu 

 drogi gminnej przy działkach nr 172 i 176 obok Domu Ludowego                      12.915,00 

-modernizacja drogi na dział w Obarzymie wraz z zabezpieczeniem  

 mostu                                                                                                                  15.000,00 

-przebudowa drogi gminnej działka nr 1854 

 w Wydrnej Studzionki, długość 300 m                                                                 39.087,00 

-przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witryłów 

  (ok. 100 mb)                                                                                                                          20.000,00 

-projekt koncepcyjny dla zadania pn.: „Budowa drogi gminnej wraz  

 z budową mostu /przepustu w miejscowości Dydnia”                                          9.000,00 

-przebudowa nawierzchni drogi /Na Przekaźnik /w miejscowości Dydnia        47.463,00 

-przebudowa drogi gminnej w Krzemiennej / Na Przekaźnik/                                     50.000,00 

-przebudowa drogi w miejscowości Krzywe/ Krzywe-Średnie ok. 400 mb)             98.142,62 
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-przebudowa drogi gminnej w miejscowości Końskie                                        14.973,95 

-przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Dydnia                           130.926,12 

- dotacja celowa dla ZGK w Dydni na zakup posypywarki do ciągnika  

  rolniczego Zetor Forterra w celu usprawnienia zimowego  

  utrzymania dróg                                                                                                                        17.220,00 

 

Rozdział   60078          Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  

                                        plan           112.112 wykonanie       112.111,65 

 

z tego sfinansowano: 

-remont drogi w miejscowości Dydnia Waśkówka na działce  

 nr ewidencyjny 1805 w km 0+000-0+480                                                                   112.111,65   

 

Rozdział   60095          Pozostała działalność   

                            plan   120.000 wykonanie    120.000,00 

 

z tego sfinansowano: 

-podwyższenie kapitału zakładowego  

 PP-HU „Krusz-Bet” Sp. z o.o.                                                                       120.000,00 

 

4. W dziale 700 

 

Rozdział   70095    Pozostała działalność                 plan 1.793.029  wykonanie  1.664.334,15 

 

a) wydatki bieżące                                                          plan     393.562 wykonanie     311.566,20 

z tego sfinansowano : 

-         zakup energii elektrycznej  i gazu        209.703,30     

-         wynagrodzenie za obsługę 

                      kotłowni w obiektach komunalnych        3.492,00                                              

-         środki czystości , żyłki, paliwa 

          paliwo, materiały budowlane do  

          usuwania awarii na budynkach  

          komunalnych                                              754,90                                        

-         zakup patelni uchylnej na stelażu 

          oraz szafy chłodniczej  

         do DL Krzemienna                                 10.000,00     

-        doposażenie Dl Końskie                          1.704,38 

-        zakup tablicy informacyjnej 

         w związku z realizacją zadania 

         pn. „Rozbudowa i przebudowa  

         wraz ze zmianą sposobu użytkowania 

         istniejącego budynku szkoły  

         w miejscowości Krzemienna 

         na budynek Centrum  

         opiekuńczo- mieszkalnego”                       250,00 

-        zakup 2 gablot ogłoszeniowych 

         dla sołectwa Krzemienna                        4.000,00  

-        zakup materiałów do budowy sceny 

          w miejscowości Wydrna                             1.985,21 
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-        opłaty geodezyjne, sądowe                     4.278,54 

-        doposażenie DL Jabłonka                       2.904,28 

-        zakup materiałów do konserwacji 

         konstrukcji drewnianych i metalowych 

         elementów zabudowy w parku  

         w Dydni                                                   1.646,85 

-        zakup rolet oraz dwóch skrzydeł 

         drzwiowych do Wiejskiego Domu 

         Kultury w Końskiem                               3.360,38 

-        zakup huśtawek na plac zabaw 

         w miejscowości Końskie                         5.000,00 

-        zakup wyposażenia do Wiejskiego 

         Domu Kultury w Końskiem                    2.248,68 

-        doposażenie DL w Niebocku                  4.000,00            

-        odbiór odpadów z budynków 

          komunalnych, przeglądy kotłowni  

          gazowych oraz instalacji gazowych  

          w budynkach mienia komunalnego,  

          pozostałe wydatki                                 12.533,34          

-         roboty remontowe i renowacyjne 

          polegające na usunięciu usterek  

          na obiektach będących we władaniu 

          Gminy Dydnia                                      15.294,34 

-         remont DL w Niebocku                          8.000,00 

-         remont wiaty przy parkingu 

          w Uluczu                                                3.000,00 

-         zagospodarowanie terenu wokół 

          Wiejskiego Domu Kultury w Dydni      5.000,00 

-         dokumentacja projektowa dla zadania 

          pn. „Budowa placu zabaw przy  

          SP w Wydrnej”                                       1.700,00 

-        zagospodarowanie terenu wokół 

         DL w Krzywem                                       6.210,00 

-        zagospodarowanie terenu wokół 

         terenu DL w Uluczu na cele  

         rekreacyjne                                             4.500,00 

 

 

Rozdział   70095      Pozostała działalność   

                   plan 1.399.467 wykonanie 1.352.767,95 

 

z tego sfinansowano : 

-wykonanie koncepcji targowiska gminnego w Dydni                                   3.075,00 

-przebudowa budynku Domu Ludowego V cz. W Niebocku                        7.000,00 

-wykonanie napisu na elewacji Wiejskiego  

 Domu Kultury w Końskiem                                                                             3.198,00 

-rewitalizacja parku w Temeszowie                                                            20.000,00 

-remont Domu Ludowego w miejscowości Temeszów                                     6.141,00 
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-dotacja celowa dla OSP w Grabówce  na przebudowę  

 DL w Grabówce                                                                                             249.203,00 

-dotacja dla OSP w Krzywem na realizacje zadania pn.  

 „Przeszłość- Przyszłość_  Multimedialne i tradycyjne  

 zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Krzywe  

 w Gminie Dydnia”                                                                                                                   80.000,00 

-zakup działki w Niebocku                                                                                                        12.874,29 

-budowę  targowiska gminnego Mój Rynek w Dydni”                                                       718.472,16 

-zakup regałów metalowych do Wiejskiego Domu Kultury w Końskiem                         3.800,00 

-zakup grilla kamiennego dla sołectwa Wydrna                                                                     6.150,00 

-zakup kuchni gazowej do DL Jabłonka                                                                                    9.271,35 

-zakup traktorka ogrodowego  na potrzeby sołectwa Niebocko                                       16.000,00   

-przebudowa z termomodernizacją DL w Wydrnej                                                            24.000,00 

-doposażenie placu zabaw w Niewistce                                                                                 10.000,00 

-Przebudowa DL  w Końskiem                                                                                                 69.798,87 

-doposażenie sali tanecznej wraz z klimatyzacją w DL w Krzywem                                23.632,00  

-ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Niewistka                                                          10.000,00 

-uzupełnienie brakującej kostki brukowej  

 oraz montaż brakującej części ogrodzenia 

 przy Wiejskim Domu Kultury w Wydrnej       ,                                                                   25.000,00 

-wykonanie projektu zagospodarowania działki w m. Końskie                                          2.999,99 

-rewitalizacja parku podworskiego w Niebocku                                                                  10.000,00 

-zakup zmywarki do DL w Temeszowie                                                                                    6.152,29 

-przygotowanie mieszkania w budynku byłej SP w Witryłowie  

 na potrzeby zdarzeń losowych                                                                                               36.000,00 

  

5. W dziale   710 

 

Rozdział   71004               Plany zagospodarowania przestrzennego 

                                              plan    34.140 wykonanie   9.490,00 

 

z tego sfinansowano: 

-pokrycie zobowiązania Res Management za część Strategii Rozwoju Gminy 

tj..: „Diagnoza społeczno- 

 gospodarcza Gminy Dydnia” oraz „Raport z badania 

 ankietowego społeczności  lokalnej- rata I”                                          1.495,00   

-opracowanie uzgodnionego projektu dokumentu pn. „Strategia  

 Rozwoju Gminy Dydnia na lata 2021-2030”                                        7.995,00 

 

   

6. W dziale 750 

 

Rozdział   75023                   Urzędy gmin   

                                                 plan  50.000 wykonanie  10.208,05 

z tego sfinansowano: 

-zakup komputera do oprogramowania zbierającego 

 i monitorującego informacje  w sieci lokalnej Urzędu  

 Gminy w Dydni                                                                                      3.532,00 
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-oprogramowanie do monitorowania sieci lokalnej Urzędu  

 Gminy w Dydni                                                                                    6.676,05 

                                                       

Rozdział   75095                     Pozostała działalność 

                        plan    6.200 wykonanie          0,00 

 

7. W dziale   754 

 

Rozdział   75404                   Komendy wojewódzkie Policji  

        plan  12.500 wykonanie 12.500,00 

 

z tego sfinansowano: 

-dofinansowanie dla komendy wojewódzkie policji  

  zakupu samochodu służbowego dla  jednostek terenowych              12.500,00 

 

Rozdział   75412               Ochotnicze straże pożarne               

   plan 95.000 wykonanie 95.000,00 

 

z tego sfinansowano: 

- kontynuacja remontu Remizy Strażackiej w Obarzymie                   20.000,00 

-budowa garażu OSP Temeszów                                                        60.000,00 

-rozbudowa i przebudowa pomieszczeń garażu  

 OSP Niewistka                                                                                      15.000,00 

 

8. W dziale 801 

 

Rozdział   80101                 Szkoły podstawowe   

                   plan 3.304.100 wykonanie 1.095.305,98 

 

z tego sfinansowano: 

-rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania  

 w Szkole Podstawowej w Obarzymie                                              5.000,00 

-zakup traktorka do wykaszania murawy stadionu  

 sportowego dla SP Grabówka                                                         12.145,00 

-realizację projektu pn.”Dostępna szkoła innowacyjne  

 rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni  

 edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów  

 oraz otoczenia realizowanego w ramach  

 PO WER 2014-2020 współfinansowanego ze środków 

 Europejskiego Funduszu Społecznego ”                                          20.000,00 

-wyposażenie placu zabaw przy szkole 

  w Grabówce        

                                                                                                         10.000,00 

-projekt instalacji oświetlenia ewakuacyjnego  

 w ZS Nr 1 Niebocko                                                                             4.920,00 

-rozbudowa sali gimnastycznej wraz  

 z widownią w Zespole szkół w Niebocku                                        1.030.325,98 

-wykonanie projektu remontu szkoły  w Niebocku                               5.535,00 
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-wykonanie rysunków zamiennych do projektu  

 budowlanego rozbudowy szkoły w Niebocku                                                             7.380,00 

 

9. W dziale   852                      

 

Rozdział   85203                       Ośrodki wsparcia 

                           plan 1.763.618 wykonanie 1.756.588,15 

 

  z tego sfinansowano: 

-rozbudowę i przebudowę wraz ze zmianą sposobu  użytkowania 

 budynku  szkoły w miejscowości  Krzemienna na budynek  centrum 

 opiekuńczo  mieszkalne- pomoc osobom niepełnosprawnym  

 polegająca na zapewnieniu całodobowej opieki                   1.756.588,15     

 

10. W dziale  900   

 

Rozdział   90001                    Gospodarka ściekowa i ochrona wód   

                                     plan 2.601.414 wykonanie 1.987.174,41 

 

z tego sfinansowano: 

-budowa kanalizacji sanitarnej  w miejscowości  

 Grabówka na  terenie Gminy Dydnia- poprawa     

 jakości środowiska naturalnego- ochrona środowiska  

 naturalnego i uporządkowanie gospodarki    

 ściekowej                                                                              1.265.001,36 

-dokumentacja projektowa dla zadania 

 pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej  

 w miejscowości Obarzym”                                                         67.650,00 

-wymiana urządzeń i doposażenia oczyszczalni  

 ścieków w miejscowości Jabłonka                                  614.523,05     

-dotacja celowa dla ZGK w Dydni na rozbudowę  

 sieci kanalizacyjnej                                                                      40.000,00 

     

Rozdział 90005         Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 

                                      plan    5.803 wykonanie    5.802,70 

 

z tego sfinansowano: 

-zakup zestawu komputerowego oraz drukarki  

 na potrzeby programu „Czyste  powietrze”                                 5.802,70                       

 

 

Rozdział   90015                 Oświetlenie ulic placów i dróg   

       plan  62.800 wykonanie   59.427,08 

 

z tego sfinansowano: 

-budowa oświetlenia w m. Krzemienna przy drodze  

 powiatowej                                                                                        29.999,95 

-oświetlenie Zespołu Dworsko Parkowego wraz  

 z zasilaniem sceny i istniejących obiektów  
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 Parku w Temeszowie                                                            25.107,13 

-oświetlenie Niewistka                                                            4.320,00 

 

Rozdział   90017                 Zakłady gospodarki komunalnej 

       plan   20.000 wykonanie              0,00 

  

11. W dziale  921 

 

Rozdział   92195                     Pozostała  działalność  

                        plan 367.188 wykonanie   280.892,35 

 

z tego sfinansowano: 

-realizację zadania w ramach Programu Infrastruktury  

 Kultury  pn.: „Dopracowanie infrastruktury  

 kultury dla potrzeb mieszkańców Gminy Dydnia”                     280.892,35           

 

12. Dział   926                       
 

Rozdział   92601       Obiekty sportowe                    plan     14.300 wykonanie     12.999,99 

 

a) wydatki bieżące                                                     plan     14.300 wykonanie     12.999,99 

z tego sfinansowano: 

-remont trybun sportowych w Niebocku      12.999,99 

 

 

Realizacja dochodów i wydatków na realizację programów finansowanych  

z udziałem środków z budżetu unii europejskiej 

 

W  2021 r. Gmina Dydnia realizowała: 

 

1. Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabówka na terenie 

gminy Dydnia” dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Osi Priorytetowej nr IV „Ochrona dziedzictwa naturalnego i dziedzictwa kulturowego” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

(działanie 4.3.1. Gospodarka ściekowa). 

 

Wartość projektu w 2021 r. wynosi 1.300.000 zł,   

- dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 2021 r. planowane w 

wysokości   377.929 zł wykonane zostało w wysokości  319.032,77 zł 

- wkład własny mieszkańców w 2021 r. planowany w wysokości 161.548 wykonane zostało                      

w wysokości 41.008,03 zł. 

 

W okresie rozliczeniowym wydatki projektu wyniosły 1.265.001,36 złotych. 

 

Dział   900     Gospodarka komunalna  

                          i ochrona środowiska                           plan   1.300.000 wykonanie   1.265.001,36 
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Rozdział   90001    Gospodarka ściekowa  

                                   i ochrona wód                                   plan     1.300.000 wykonanie    1.265.001,36 

 

Paragraf  6050  Wydatki inwestycyjne jednostek  

                              budżetowych                                       plan        922.071  wykonanie  1.057.072,93  

 

Paragraf  6057   Wydatki inwestycyjne jednostek  

                                budżetowych                                      plan      377.929  wykonanie    207.928,43 

 

2. Projekt pn.: „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia 

procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze 

zagospodarowania i planowania przestrzennego w  gminach z terenu całej Polski” 

w ramach projektu pn.: „Wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu 

społecznego w zakresie działań prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w 

obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego” w ramach Działania 2.19 

Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego, konkursu nr 

POWR.02.19.00-IZ.00-00-003/18”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i 

Rozwój.  

Powierzony Grant służył rozwinięciu zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia 

procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i 

planowania przestrzennego Grantobiorcy. Zadania realizowane w ramach współpracy 

obejmowały opracowanie indywidualnego Planu Konsultacji (IPK), przeprowadzenie 

określonych w IPK działań dotyczących konsultacji społecznych, udział w działaniach 

edukacyjnych w ramach Akademii Konsultacji Społecznych (4 sesje), monitorowanie i 

ewaluację realizacji IPK.  

Całkowita wartość Projektu wynosi 16.300 zł, dofinansowanie z POWR w 2021 r.  wynosi 

3.260,00 zł. 

 

W okresie rozliczeniowym wydatki projektu wyniosły   0,00 złotych. 

 

Dział   710                           Działalność usługowa                    plan       3.260 wykonanie          0,00 

Rozdział   71095                  Pozostała działalność                      plan       3.260 wykonanie          0,00 

Paragraf  4308 -                  Zakup usług pozostałych                plan       3.260 wykonanie          0,00 

 

3.Projekt pn.: „Budowa targowiska gminnego „Mój Rynek” w Dydni” w ramach 

poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług 

lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego 

PROW na lata 2014-2020. Zakończenie realizacji projektu - 30 listopada 2021 r. 

 

Całkowita wartość projektu wynosi 718.473,00 zł, dofinansowanie z PROW wynosi 272.639,00 

zł. 

 

W okresie rozliczeniowym wydatki projektu wynosiły 718.472,16 złotych . 

 

Dział   700                         Gospodarka mieszkaniowa           plan   718.473 wykonanie  718.472,16 
Rozdział   70095                Pozostała działalność                        plan   718.473 wykonanie   718.472,16 
Paragraf   6050            Wydatki inwestycyjne jednostek 
                                          budżetowych                                      plan    445.834 wykonanie   445.833,16 

Paragraf   6057            Wydatki inwestycyjne jednostek 

                                        budżetowych                                     plan    272.639 wykonanie   272.639,00 
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 4.Projekt pn. „Z dydyńskiego ogrodu na stół”  finansowany z Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów  Wiejskich w ramach Planu Działania Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2020-2021. Realizacja 

projektu rozpoczęła się 1 kwietnia 2021 r. i zakończyła się w dniu 2 listopada 2021 r. W ramach  

projektu finansowano zakup nagród dla uczestników konkursu „Z dydyńskiego ogrodu na stół” 

oraz zamówienie i druk kalendarzy.  

Całkowita wartość projektu wynosi  5.679,39 zł, dofinansowanie z EFR wynosi planowane w 

wysokości 5.680 zł wykonane zostało w wysokości 5.609,92. 

 

W okresie rozliczeniowym wydatki projektu wynosiły 5.609,92 złotych . 

 

Dział   750                  Administracja publiczna              plan     5.680   wykonanie       5.609,92 

Rozdział   75075       Promocja jednostek samorządu terytorialnego 

                                                                                                     plan      5.680     wykonanie        5.609,92 

Paragraf   4217          Zakup materiałów i wyposażenia        plan      3.841 wykonanie        3.770,92 

Paragraf   4307         Zakup usług pozostałych                     plan      1.839 wykonanie        1.839,00  

 

 

5. Projekt  pn. „Dostępna szkoła -innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej 

przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” 

realizowanego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu 

rozpoczęła się w 2021 roku i zakończy się w kwietniu 2023 r. 

Celem projektu jest dostosowanie szkół podstawowych do wytycznych zawartych w 

Modelu Dostępności Szkoły w zakresie architektonicznym, technicznym, edukacyjno 

społecznym i organizacyjnym tak by w jak największym stopniu zniwelować bariery 

dostępności dla osób z różnego rodzaju trudnościami fizycznymi.  

Projekt obejmuje Szkoły Podstawowe w Dydni i Niebocku. W ramach projektu 

zaplanowano działania modernizacyjne zwiększające dostępność architektoniczną budynków 

szkół, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz działania tzw. miękkie podnoszące 

świadomość oraz kompetencje nauczycieli i specjalistów szkolnych. 

 

Całkowita wartość projektu wynosi 1.300.000 zł, dofinansowanie z EFR na rok 2021 

planowano w wysokości  82.500,00 zł. 

 

W okresie rozliczeniowym wydatki projektu wynosiły 57.346,16 złotych . 

 

Dział   801         Oświata i wychowanie                                      plan  82.500 wykonanie  57.346,16 

Rozdział   80101    Szkoły podstawowe                                    plan   82.500 wykonanie  57.346,16 

Paragraf   3027    Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 

                                                                                                         plan     2.538   wykonanie   2.002,53 

Paragraf   3029    Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 

                                                                                                            plan        154   wykonanie      121,27 

Paragraf   4017    Wynagrodzenia osobowe pracowników        plan   43.981    wykonanie 25.667,81 

Paragraf   4019  Wynagrodzenia osobowe pracowników      plan     2.663   wykonanie   1.554,39 

Paragraf   4117   Składki na ubezpieczenia społeczne            plan     9.608 wykonanie   4.744,57 

Paragraf   4119  Składki na ubezpieczenia społeczne             plan        582 wykonanie      287,32 

Paragraf   4127   Składki na Fundusz Pracy oraz  

                               Fundusz Solidarnościowy                               plan        667 wykonanie      662,17 
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Paragraf   4129    Składki na Fundusz Pracy oraz  

                                Fundusz Solidarnościowy                             plan          41 wykonanie        40,10 

Paragraf   4307    Zakup usług pozostałych                                plan        471 wykonanie      471,00 

Paragraf   4309    Zakup usług pozostałych                               plan          29 wykonanie        29,00 

Paragraf   4447    Odpisy na Zakładowy Fundusz  

                                Świadczeń Socjalnych                                  plan     1.666  wykonanie  1.666.00 

Paragraf   4449    Odpisy na Zakładowy Fundusz  

                                Świadczeń Socjalnych                                    plan        100  wykonanie     100,00 

Paragraf   6057     Wydatki inwestycyjne jednostek  

                                 budżetowych                                                plan   18.858 wykonanie 18.858,00 

Paragraf   6059     Wydatki inwestycyjne jednostek  

                                 budżetowych                                                    plan     1.142 wykonanie   1.142,00 

 

6.Projekt pn.: „Remont drogi w m. Wydrna „Waśkówka” na dz. Nr ewid. 1805 w km 

0+000+480” współfinansowanego z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na 

sfinansowanie działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie w następstwie klęski 

żywiołowej spowodowanej powodziami  w  województwie podkarpackim w Polsce w czerwcu 

2020 r. 

 

Całkowita wartość projektu wynosi 112.112 zł, finansowanie z FSUE w 2021 r. planowane w 

wysokości  112.112 zł wykonane zostało w wysokości 112.111,65 zł. 

 

W okresie rozliczeniowym wydatki projektu wynosiły 112.111,65 złotych . 

 

Dział   600                Transport i łączność                                plan    112.112 wykonanie  112.111,65 

Rozdział   60078      Usuwanie skutków klęsk żywiołowych    plan     112.112 wykonanie  112.111,65 

Paragraf   4271        Zakup usług remontowych                    plan     112.112 wykonanie  112.111,65 

   4129 –               Składki na Fundusz Pracy oraz  

                              Solidarnościowy Fundusz Wsparcia  

                                Osób Niepełnosprawnych                        plan           3 wykonanie                 4,62 
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Realizacja dochodów i wydatków z tytułu funduszu przeciwdziałania covid-19 na 

realizacje programu „laboratoria przyszłości” 2021 r. 

 

DOCHODY 

 

Lp. Wyszczególnienie Plan  Wykonanie  

1. Wpływy z Funduszu przeciwdziałania 
COVID - 19 na realizację  programu 
„Laboratoria przyszłości”  

 
 

250.000 

 
 

250.000,00 

 Razem dochody: 250.000 250.000,00 

 

WYDATKI 

 

Lp. Wyszczególnienie Plan  Wykonanie  

1. Wydatki na realizację  programu 
„Laboratoria przyszłości” 

 
250.000 

 
250.000,00 

 Razem wydatki: 250.000 250.000,00 

 

 

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2021 r. 

 

W 2021r. gmina Dydnia udzieliła dotacji zarówno  jednostkom zaliczanym do sektora finansów 

publicznych jak i jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. 

 

JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 

Dział Rozdzi
ał 

Wyszczególnienie Plan  Kwota 
 

1 2 3 4 5 
400  Wytwarzanie i zaopatrywanie w 

energię elektryczną , gaz i wodę  
10.201 10.201,00 

 40002 Dostarczanie wody 10.201 20.201,00 
  - dotacja przedmiotowa dla ZGK w Dydni 

do 1 m3  dostarczanej wody                                            
 

10.201 
 

10.201,00 
600  Transport i łączność 1.160.500 704.392,34 

 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 853.000 408.541,34 
  - dotacja celowa w formie pomocy 

finansowej dla Samorządu Województwa   
budowę chodnika w Krzemiennej 

- dotacja celowa dla samorządu 
województwa na budowę chodnika w 
ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 relacji 
Lublin- Przeworsk- Grabownica 
Starzeńska w miejscowości Dydnia 
Jabłonka  i Niebocko 

 
 

410.000 
 
 
 
 
 

443.000 

 
 

408.541,34 
 
 
 
 
 

0,00 
 60014 Drogi publiczne powiatowe 290.000 278.631,00 
  - dotacja celowa dla powiatu 

brzozowskiego na budowę chodnika w m. 
Krzywe 

- dotacja celowa dla powiatu 
brzozowskiego na projekt mostu w 
miejscowości Krzemienna  

 
 

280.000 
 
 

10.000 

 
 

268.631,00 
 
 

10.000,00 
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 60016   Drogi publiczne gminne 17.500 17.220,00 
  - dotacja celowa dla ZGK w Dydni za zakup 

posypywarki do ciągnika rolniczego Zetor 
Forterra w celu usprawnienie zimowego 
utrzymania dróg 

 
 
 

17.500 

 
 
 

17.220,00 
851  Ochrona zdrowia 30.551 30.551,00 

 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 30.551 30.551,00 
  - - dotacja dla  Miasta Rzeszów na 

przyjmowanie  w Izbie Wytrzeźwień w 
Rzeszowie osób w stanie  nietrzeźwości z 
terenu Gminy Dydnia  na 2021 rok    

- dotacja dla GOKBPiW w Dydni na   
organizację  półkolonii dla dzieci z Gminy 
Dydnia                                                                               

 
 
 

1.220 
 
 

29.331 

 
 
 

1.220,00 
 
 

29.331,00 

900  Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

594.614 532.395,65 

 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 110.004 106.103,65 
  - dotacja przedmiotowa dla zakładu 

budżetowego do 1 m3 oczyszczanych 

ścieków           

-  dotacja dla ZGK w Dydni na  rozbudowę 

sieci kanalizacyjnej      

 
 

70.001 
 

40.000 

 
 

66.103,65 
 

40.000,00 

 90002 Gospodarka odpadami 464.610 426.292,00 
  - - dotacja celowa dla Miasta Krosna na 

odbiór  odpadów komunalnych 

 
464.610 

 
426.292,00 

 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 20.000 0,00 
  - -  dotacja celowa dla ZGK w Dydni na 

zakup samochodu dostawczego do 3,5 t 

 
20.000 

 
0,00 

921  Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

820.000 820.000,00 

 92109 Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby 509.000 509.000,00 
  - dotacja podmiotowa dla Gminnego 

Ośrodka  Kultury              

 
509.000 

 
509.000,00 

 92116 Biblioteki  311.000 311.000,00 
  - dotacja podmiotowa dla Bibliotek 

 

311.000 311.000,00 

 RAZEM : 2.615.866 2.097.539,9
9 

 

JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 

 

Dział Rozdzi
ał 

Wyszczególnienie Plan  Kwota 
 

1 2 3 4 5 

700  Gospodarka mieszkaniowa 329.203 329.203,00 

 70095 Pozostała działalność 329.203 329.203,00 

  - dotacja celowa dla OSP w Krzywem na 

realizacje zadania pn. „Przeszłość- 

Przyszłość_ Multimedialne  i tradycyjne 

zachowanie dziedzictwa kulturowego 

wsi Krzywe w Gminie Dydnia” 

 
 
 
 

80.000 
 

 
 
 
 

80.000,00 
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- dotacja celowa dla OSP w Grabówce na 

przebudowę DL w Grabówce 

249.203 249.203,00 

754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

 
28.000 

 
19.139,30 

 75412 Ochotnicze straże pożarne 28.000 19.139,30 

  - dotacja celowa dla OSP w Jabłonce na 

zakup suszarki          

- dotacja dla OSP w Obarzymie na 

realizację zadania pn. „Remont 

pomieszczenia garażowego  w 

Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Obarzymie”                                  

- dotacja dla OSP Dydnia na zakup 

sprzętu i wyposażenia                     

- dotacja dla OSP Krzywe na zakup 

sprzętu i wyposażenia                     

- dotacja dla OSP Dydnia  na realizację 

zadania  pn. „Zakup sprzętu uzbrojenia 

i techniki specjalnej, sprzętu  

informatyki i łączności oraz 

wyposażenie osobiste i ochronne”           

- dotacja dla OSP Krzywe na 

dofinansowanie zakupu zestawu   

prądownic szybkiego natarcia  i 

gaszenia sadzy w kominach        

- dotacja celowa dla OSP Dydnia  na 

zakup zestawu lanc mgłowych  do 

gaszenia sadzy kominowej      

 
3.000 

 
 
 
 

1.500 
 

2.600 
 

7.200 
 
 
 
 

7.200 
 
 
 

3.500 
 
 

3.000 

 
3.000,00 

 
 
 
 

1.500,00 
 

2.270,00 
 

3.494,05 
 
 
 
 

2.375,25 
 
 
 

3.500,00 
 
 

3.000,00 

801  Oświata i wychowanie 347.669 326.220,27 

 80101 Szkoły podstawowe 267.251 245.802,97 

  - - dotacja podmiotowa dla podmiotów 

niezaliczanych do sektora finansów 

publicznych  na prowadzenie szkół 

przez stowarzyszenie 

 
 
 

267.251 

 
 
 

245.802,97 

 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych 

 
78.834 

 
78.833,30 

  
 
 
 

- dotacja podmiotowa dla podmiotów 

niezaliczanych do sektora finansów 

publicznych   na prowadzenie szkół 

przez stowarzyszenie 

 
 
 

78.834 

 
 
 

78.833,30 

 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 
dostępu do podręczników, materiałów 
edukacyjnych lub materiałów 
ćwiczeniowych 

 
 
 

1.584 

 
 
 

1.584,00 
  - dotacja celowa dla Stowarzyszenia 

„Ziemia Dydyńska Przyjazna Dzieciom 

na zakup podręczników 

 
 

1.584 

 
 

1.584,00 

851  Ochrona zdrowia 30.000 28.500,00 

 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 30.000 28.500,00 

 -   dotacja celowa dla podmiotów   
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niezaliczanych do sektora finansów 

publicznych na organizację konkursów , 

zawodów, rekolekcji, prelekcji, zajęć 

sportowo-rekreacyjno-kulturalnych o 

tematyce szkodliwości spożywania 

napojów alkoholowych- w trybie ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie  

 
 
 
 
 
 
 

30.000 

 
 
 
 
 
 
 

28.500,00 

852  Pomoc społeczna 307.842 218.323,00 

 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 

 
307.842 

 
218.323,00 

 - dotacja celowa dla podmiotów 

niezaliczanych do  sektora finansów 

publicznych  na świadczenie  usług 

opiekuńczych , w tym specjalistycznych 

usług opiekuńczych - w trybie ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie  

 
 
 
 
 
 

307.842 

 
 
 
 
 
 

218.323,00 

921  Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

 
50.000 

 
50.000,00 

 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 50.000 50.000,00 

 - -dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej 

w Grabówce   na realizacje zadania pn.: 

„Wykonanie prac  budowlano- 

konserwatorskich polegających na  

częściowej wymianie pokrycia  

dachowego  w Cerkwii pw. św. Mikołaja 

w Grabówce” wpisanej  do rejestru 

zabytków decyzją nr A-1351  

- -dotacja dla na realizację zadania  pn.: 

„Prace  konserwatorskie  i 

restauratorskie kapliczki  św. Jana 

Nepomucena w Wydrnej” wpisanej do 

Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy 

Dydnia pod nr 116         

- -dotacja dla Parafii Rzymskokatolickej 

w Końskiem na  realizację zadania pn. 

„Wykonanie prac polegających na 

wymianie istniejącej podłogi  

drewnianej w kościele pw. 

Przemienienia Pańskiego  w Końskiem” 

wpisanego do rejestru zabytków decyzją 

nr A-165             

- -dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej  

w Dydni na realizację zadania  pn. 

„Prace konserwatorsko-  

restauratorskie wybranych  elementów 

wyposażenia Kościoła pw. Matki Bożej 

Królowej Polski w Krzemiennej” 

 
 
 
 
 
 
 

5.500 
 
 
 
 
 

2.500 
 
 
 
 
 
 
 

21.000 
 
 
 
 
 
 
 

21.000 

 
 
 
 
 
 
 

5.500,00 
 
 
 
 
 

2.500,00 
 
 
 
 
 
 
 

21.000,00 
 
 
 
 
 
 
 

21.000,00 
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wpisanego  do rejestru zabytków 

decyzją A-348            

926  Kultura fizyczna i sport 100.000 97.000,00 

 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 100.000 97.000,00 

 -  dotacja celowa dla podmiotów 

niezaliczanych   

-  do sektora finansów publicznych na 

zadania  z zakresu sportu zgodnie z 

Uchwałą Rady Gminy  Dydnia Nr 

IV/15/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.  

        w tym: 
- LKS „ZRYW”  Dydnia 

- LKS „VIKTORIA” Niebocko 

- UKS „ORŁY” Jabłonka 

- UKS „GRABOWIANKA” Grabówka 

- UKS „OLIMPIJCZYK” Dydnia  

 
 
 
 
 

100.000 
 

16.000 
26.200 

 
16.000 
39.000 

2.800 

 
 
 
 
 

97.000,00 
 

16.000,00 
23.200,00 

 
16.000,00 
39.000,00 

2.800,00 

  RAZEM : 1.192.714 1.068.385,57 

 

Zobowiązania finansowe gminy 

 

 

KREDYTY 
Na dzień 31 grudnia 2021 r. Gmina posiada niespłaconą pożyczkę w kwocie  

3.324.980,00 zł, zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska z siedzibą w 

Rzeszowie w kwocie 4.859.576,00 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Uporządkowanie 

gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzemienna II etap”. Na dzień 31 grudnia 2021 r., do 

spłaty pozostała kwota 3.324.980,00 zł . Termin całkowitej spłaty określony został na 30 

czerwca 2028 r.   

 

2.3 Fundusz sołecki 

Na podstawie uchwały Rady Gminy Dydnia Nr XXX/197/2017 z dnia 23 marca 2017r. 

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dydnia środków 

stanowiących fundusz sołecki oraz Zarządzenia Wójta Gminy Dydnia nr 391/2020 z dnia 20 

lipca 2020r. w sprawie określenia wysokości środków funduszu sołeckiego na 2021 rok w 

wydzielonej części budżetu samorządu terytorialnego, w ramach którego wyznaczona odgórnie 

kwota wydatków przeznaczona jest na inicjatywy i projekty inwestycyjne bezpośrednio 

zgłaszane przez społeczeństwo lokalne w budżecie Gminy Dydnia wyodrębniono środki na 

realizacje Funduszu Sołeckiego. Szczegółowa realizacja w/w zadań w 2021 r. przebiegła 

następująco: 
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Realizacja Funduszu  Sołeckiego w 2021 roku 

 

 Nazwa zadania Plan  Wydatki na 2021 r. Klasyfikacja 
Bieżące  Majątkowe  Dział  Rozdział  § 

Wydrna 1.Projekt placu 
zabaw 
2.Stroje dla Koła 
Gospodyń 
Wiejskich (będą 
szyte stroje) 
3.Dwa mundury dla 
drużyny OSP 
+koszulki 
4.Utrzymanie dróg 
gminnych 
5.zakup materiałów 
do budowy sceny 
6.zakup grilla 

 
1.700 

 
 
 

5.000 
 
 

3.000 
 

20.000 
 

1.818 
6.150 

 
1.700,00 

 
 
 

5.000,00 
 
 

3.000,00 
 

20.000,00 
 
 

1.818,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.150,00 

 
700 

 
 
 

921 
 
 

754 
 

600 
 

700 
700 

 
70095 

 
 
 

92195 
 
 

75412 
 

60016 
 

70095 
70095 

 
4300 

 
 
 

4300 
 
 

4210 
 

4300 
 

4210 
6050 

Razem : 37.668 31.518,00 6.150,00    
Temeszów 1.Utrzymanie dróg 

2.Rewitalizacja 
zabytkowego parku 
w m. Temeszów- 
oświetlenie terenu 
3.Zakup paliwa, 
żyłek, oleju do 
kosiarek wiejskich 
koszenia traw w 
sołectwie 
Temeszów 

9.000 
 
 
 
 

15.000 
 
 
 
 

803 

9.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

14.707,12 

600 
 
 
 
 

900 
 
 
 
 

700 

60016 
 
 
 
 

90015 
 
 
 
 

70095 

4300 
 
 
 
 

6050 
 
 
 
 

4210 
Razem : 24.803 9.000,00 14.707,12    

Końskie 1.Zagospodarowani
e działki nr 171/1 na 
cele rekreacyjno- 
kulturalne (projekt 
budowlany, roboty 
ziemne   i montaż 
małej architektury 
2Doposażenie placu 
zabaw 
3.Bieżące 
utrzymanie dróg 
4.zakup 
wyposażenia do 
Wiejskiego Domu 
Kultury w 
Końskiem 
5.wykonanie 
nowych 
drewnianych oparć 
i siedzisk w ławkach 
na stadionie 
sportowym 

 
 
 
 
 
 

3.000 
 

5.000 
 

17.973 
 
 
 
 

5.700 
 
 
 
 
 

1.300 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.000,00 
 

17.973,00 
 
 
 
 

5.609,06 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 

2.999,99 

 
 
 
 
 
 

700 
 

700 
 

600 
 
 
 
 

700 
 
 
 
 
 

926 

 
 
 
 
 
 

70095 
 

70095 
 

60016 
 
 
 
 

70095 
 
 
 
 
 

92601 

 
 
 
 
 
 

6050 
 

4210 
 

4300 
 
 
 
 

4210 
 
 
 
 
 

4300 
Razem : 32.973 28.582,06 2.999,99    

Niewistka 1.Bieżące 
utrzymanie dróg 
gminnych 
2. Doposażenie 
placu zabaw 

 
 

13.580 
 

10.000 

 
 

13.580,00 

 
 
 
 

10.000,00 

 
 

600 
 

700 

 
 

60016 
 

70095 

 
 

4300 
 

6050 
Razem : 23.580 13.580,00 10.000,00    
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Ulucz  1.Bieżące 
utrzymanie dróg 
gminnych 
2.Utrzymanie                         
i wykaszanie traw 
gminnych terenów 
zielonych 
3.Remont wiaty 
gminnej przy 
parkingu 
4.Zagospodarowani
e terenu przy Domu 
Ludowym na cele 
rekreacyjne 

 
 

4.500 
 
 
 

1.649 
 
 

3.000 
 
 
 

4.500 

 
 

4.500,00 
 
 
 

1.648,00 
 
 

3.000,00 
 
 
 

4.500,00 

  
 

600 
 
 
 

900 
 
 

700 
 
 
 

700 

 
 

60016 
 
 
 

90004 
 
 

70095 
 
 
 

70095 

 
 

4300 
 
 
 

4300 
 
 

4270 
 
 
 

4300 
Razem : 13.649 13.648,00     

Witryłów 1.Utrzymanie 
terenów zielonych 
( na zakup kosiarek, 
paliwa, olej           i 
żyłkę) 
2.Remonty dróg 

 
 
 
 

4.000 
26.038 

 
 
 
 

3.990,86 
26.038,00 

  
 
 
 

900 
600 

 
 
 
 

90004 
60016 

 
 
 
 

4210 
4270 

Razem : 30.038 30.028,86     
Krzywe  1.Utrzymanie dróg, 

modernizacja                      
i remont 
2.Zagospodarowani
e terenu wokół 
budynku Domu 
Ludowego rekreacji 
i spędzanie wolnego 
czasu 
3.Zagospodarowanie i 
utrzymanie terenu 
wokół Domu 
Ludowego w 
Krzywem 

 
 

20.000 
 
 
 
 
 

6.210 
 
 
 
 

2.800 

 
 

20.000,00 
 
 
 
 
 

6.210,00 
 
 
 
 

- 

  
 

600 
 
 
 
 
 

700 
 
 
 
 

700 

 
 

60016 
 
 
 
 
 

70095 
 
 
 
 

70095 

 
 

4300 
 
 
 
 
 

4300 
 
 
 
 

4300 
Razem : 29.010 26.210,00     

Jabłonka  1.Doposażenie OSP- 
zakup garażu wraz            
z wykonaniem 
podbudowy 
2.Doposażenie 
Domu Ludowego 
dla KGW 
3.Bieżące 
utrzymanie  i 
remonty dróg 
gminnych 

 
 
 

5.000 
 
 

3.000 
 
 
 

40.921 

 
 
 

4.836,00 
 
 

2.904,28 
 
 
 

40.921,00 

  
 
 

754 
 
 

700 
 
 
 

600 

 
 
 

75412 
 
 

70095 
 
 
 

60016 

 
 
 

4210 
 
 

4210 
 
 
 

4300 
Razem : 48.921 48.661,28    

Dydnia   1.Dofinansowanie 
na 
zagospodarowanie 
terenu wokół 
budynku 
Wiejskiego Domu 
Kultury 
2.Bieżące naprawy, 
remonty, 
utrzymanie dróg 
gminnych na 
terenie sołectwa 
Dydnia 

 
 
 
 
 
 

5.000 
 
 
 
 
 

36.921 

 
 
 
 
 
 

5.000,00 
 
 
 
 
 

36.921,00 

  
 
 
 
 
 

700 
 
 
 
 
 

600 

 
 
 
 
 
 

70095 
 
 
 
 
 

60016 

 
 
 
 
 
 

4300 
 
 
 
 
 

4300 
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3.Bieżące naprawy 
dróg gminnych, 
czyszczenie 
rowów,zakup 
cieków do 
odprowadzenia 
wody przy drogach 
gminnych 
2.zakup środka do 
konserwacji 
konstrukcji 
drewnianych  i 
metalowych  
elementów 
zabudowy w parku 
dydyńskim   tj. 
Sceny, altanki, 
ławek, stolików      

 
 
 
 
 
 
 

5.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.000 

 
 
 
 
 
 
 

4.968,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.646,85 

 
 
 
 
 
 
 

600 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

700 

 
 
 
 
 
 
 

60016 
 
 
 
 
 
 
 
 

70095 

 
 
 
 
 
 
 

4300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4210 
Razem : 48.921 48.535,85     

Obarzym  1.Remont dróg 
gminnych 
dojazdowych do 
zamieszkałych 
posesji 
2.Utrzymanie 
zieleni przy Domu 
Strażaka  i na 
boisku sportowym 
(zakup materiałów: 
paliwa, żyłki, olej) 
3.doposażenie 
hydrofornii w 
budynku OSP 
Obarzym 

 
 
 
 

25.564 
 
 
 
 
 

290 
 
 
 

710 

 
 
 
 

25.564,00 
 
 
 
 
 

289,19 
 
 
 

- 

  
 
 
 

600 
 
 
 
 
 

700 
 
 
 

754 

 
 
 
 

60016 
 
 
 
 
 

70095 
 
 
 

75412 

 
 
 
 

4270 
 
 
 
 
 

4210 
 
 
 

4210 
Razem : 26.564 25.853,19     

Niebocko 1.Remont trybun 
sportowych 
2.Rewitalizacja 
parku 
podworskiego 
3.Doposażenie 
Domu Ludowego 
4.Remont Domu 
Ludowego 
5.Remont dróg 
gminnych 

 
10.000 

 
 

10.000 
 

4.000 
 

8.000 
 

16.921 

 
10.000,00 

 
 
 
 

4.000,00 
 

8.000,00 
 

16.921,00 

 
 
 
 

10.000,00 

 
926 

 
 

700 
 

700 
 

700 
 

600 

 
92601 

 
 

70095 
 

70095 
 

70095 
 

60016 

 
4270 

 
 

6050 
 

4210 
 

4270 
 

4270 
Razem : 48.921 38.921,00 10.000,00   

Grabówka  1.Zakup chłodni 
przeznaczonej na 
potrzeby sołectwa 
2.Remonty dróg 
gminnych 
3.Wyposażenie 
placu zabaw przy 
szkole 
4.Zakup i transport 
kruszywa 

 
 
 

10.000 
 

12.680 
 

10.000 
 

4.500 

 
 
 

- 
 

12.680,00 
 
 
 

4.489,50 

 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 

700 
 

600 
 

801 
 

600 

 
 
 

70095 
 

60016 
 

80101 
 

60016 

 
 
 

4210 
 

4270 
 

6050 
 

4300 
 37.180 17.169,50     
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Krzemien
na  

1.Zakup 
wyposażenia do 
kuchni Domu 
Ludowego  w 
Krzemiennej 
2.Zakup dwóch 
gablot 
ogłoszeniowych 
zewnętrznych na 
konstrukcji 
wolnostojącej 
3.Bieżące 
utrzymanie  i 
remont dróg w 
obrębie sołectwa 
Krzemienna 

 
 
 
 

10.000 
 
 
 
 
 

4.000 
 
 
 
 

15.695 

 
 
 
 

10.000,00 
 
 
 
 
 

4.000,00 
 
 
 
 

15.695,00 

  
 
 
 

700 
 
 
 
 
 

700 
 
 
 
 

600 

 
 
 
 

70095 
 
 
 
 
 

70095 
 
 
 
 

60016 

 
 
 
 

4210 
 
 
 
 
 

4210 
 
 
 
 

4300 
Razem : 29.695 29.695,00   

  RAZEM : 
 

431.923 361.402,74 43.857,11   
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III. Informacje o stanie mienia komunalnego. 

Na dzień 31 grudnia 2021 roku w zasobach mienia gminnego Gminy Dydnia 

pozostawało ogółem 478,6167 ha gruntów położonych w czternastu miejscowościach. 

 

Na powyższą powierzchnię składa się: 

- 182,8084 ha gruntów leśnych i zalesionych, 

- 86,1876 ha gruntów rolnych, 

- 36,6182 ha gruntów zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę, 

- 7,5036 ha gruntów przeznaczonych na cele rekreacyjne, 

- 7,7032 ha gruntów przeznaczonych pod działalność produkcyjną, 

- 157,7957 ha gruntów pod drogami dojazdowymi.. 

 

Lp Miejscowość 

Grunty wg przeznaczenia i rodzaju użytkowania: 

Ogółem w 

ha 

w tym: 

drogi las 
użytki 

rolne 

zabud. i 

pod 

zabud. 

pod 

rekrea

cję 

dział. 

przemys

łową 

1 Dydnia 32,2664 20,2923 3,9785 1,8663 6,1293 - - 

2 Grabówka 20,1138 8,8585 5,9500 3,1545 0,7201 1,4307 - 

3 Jabłonica R. 44,5147 3,4498 19,0454 19,9151 - - 2,1044 

4 Jabłonka 26,3304 9,6773 8,6155 4,2294 3,6095 0,1987 - 

5 Końskie 123,0703 29,4704 80,7666 3,9531 8,8802 - - 

6 Krzemienna 23,6832 10,9174 0,4700 0,7202 2,4027 3,5741 5,5988 

7 Krzywe 12,0424 8,0698 1,8200 1,1353 1,0173 - - 

8 Niebocko 39,0537 11,1060 16,4600 6,6034 3,9143 0,9700 - 

9 Niewistka 31,0632 5,1136 - 24,3986 1,5510 - - 

10 Obarzym 36,8526 6,1117 23,3100 6,5193 0,9116 - - 

11 Temeszów 15,8180 6,3345 7,5557 0,2800 0,3177 1,3301 - 

12 Ulucz 12,8202 7,0013 0,1331 2,7119 2,9739 - - 

13 Witryłów 50,7474 23,3415 14,7036 9,6261 3,0762 - - 

14 Wydrna 10,2404 8,0516 - 1,0744 1,1144 - - 

  Ogółem: 478,6167 157,7957 182,8084 86,1876 36,6182 7,5036 7,7032 

  

 

 

Wg stanu na 31 grudnia 2021 r. z gruntów gminnych w użytkowaniu wieczystym innych 

jednostek pozostawało 6,9512 ha gruntu. Grunty te użytkowane są przez: SKR w Niebocku, 

Spółkę z o.o. „Krusz - Bud” Temeszów, Gminną Spółdzielnię „SCh” w Dydni i Pana Dariusza 

Chorążaka. W trwałym zarządzie pozostaje ogółem 8,2178 ha, w tym 6,2359 ha przekazano 

szkołom, 1,6505 ha przekazano dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dydni oraz 0,3314 ha 

przekazano Środowiskowemu Domowi Samopomocy. 
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Lp. Miejscowość Ogółem 

Użytkowane przez: 

Urząd 

Gminy 

Wieczystych 

użytkowników 
Szkoły 

Spółka 

"Krusz

-Bet" 

Zakład 

Gospodarki 

Komunalnej 

Środowiskowy 

Dom 

Samopomocy 

1 Dydnia 32,2664 28,6398 1,7366 1,8900 - - - 

2 Grabówka 20,1138 19,5342 - 0,5796 - - - 

3 Jabłonica R. 44,5147 42,4103 - - 2,1044 - - 

4 Jabłonka 26,3304 23,4453 - 1,5795 - 1,3056 - 

5 Końskie 123,0703 121,8937 - 0,7500 - 0,4266 - 

6 Krzemienna 23,6832 17,2603 4,5966 - 1,4773 0,3490 - 

7 Krzywe 12,0424 11,7110 - - - - 0,3314 

8 Niebocko 39,0537 37,0428 0,3593 1,6500 - 0,0016 - 

9 Niewistka 31,0632 30,7498 - 0,3134 - - - 

10 Obarzym 36,8526 36,5013 - 0,3513 - - - 

11 Temeszów 15,8180 15,8180 - - - - - 

12 Ulucz 12,8202 12,5715 - - - 0,2487 - 

13 Witryłów 50,7474 49,2062 - 0,1907 - 1,3505 - 

14 Wydrna 10,2404 9,9736 - 0,2668 - - - 

  478,6167 456,7578 6,6925 7,5713 3,5817 3,6820 0,3314 

 

3.1 Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy Dydnia 

Nieruchomości na rzecz Gminy Dydnia nabywa się do zasobu według potrzeb, w 

związku z koniecznością realizacji zadań własnych, obowiązkami wynikającymi z przepisów 

szczególnych oraz realizacją innych celów publicznych w drodze kupna, darowizny, zamiany 

lub w innych formach przewidzianych prawem. 

W 2021 gmina Dydnia nabyła 2 nieruchomości na mienie, z czego jedną w drodze 

zamiany, a druga została zakupiona. 

 

3.2 Sprzedaż nieruchomości 

W okresie od 31 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. z zasobów mienia komunalnego 

Gminy Dydnia w drodze przetargu sprzedano łącznie 0,4375 ha gruntu, w tym: 

 Dydnia – działka nr 2211/3 o pow. 0,1955 ha wraz z udziałem 1/3 w działce 2211/6 o pow. 

0,0406 ha – działka budowlana, 

 Dydnia – działka nr 2211/4 o pow. 0,08 ha wraz z udziałem 1/3 w działce 2211/6 o pow. 

0,0406 ha – działka budowlana, 

 Dydnia – działka nr 2211/5 o pow. 0,09 ha wraz z udziałem 1/3 w działce 2211/6 o pow. 

0,0406 ha – działka budowlana, 

 Witryłów – dgr nr 742/74 o pow. 0,0304 ha – działka gruntowa. 
Sprzedaż w/w nieruchomości prowadzona była w drodze przetargów. 

 

Z planowanych do sprzedaży w 2021 r. nieruchomości gruntowych odstąpiono od 

sprzedaży działek gruntowych położonych w niżej wymienionych miejscowościach: 

 Krzemienna – działka nr 857 o pow. 0,0302 ha – działka zabudowana, z uwagi na brak 

zainteresowania, 

 Temeszów – działki nr 5/2, 6/2, 7/2, 8/2, 9/2, 10/2 o pow. 0,9501 ha – działki rolne, z uwagi 
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na wniosek Sołtysa i Rady Sołeckiej, aby pozostawić nieruchomość na cele 

ogólnowiejskie, 

 Wydrna – działka 338/2 o pow. 0,1169 ha – działka niezabudowana, została 

wydzierżawiona, 

 Grabówka – działka nr 73 o pow. 0,30 ha – działka rolna, z uwagi na brak zainteresowania, 

 Witryłów – działka nr 177 została podzielona na 3 nowe działki, z których działka nr 177/3 

o pow. 0,0122 ha została zbyta w drodze zamiany za działkę 170/4 o pow. 0,0122 ha. 

Zamiana związana jest w związku z planowaną inwestycją, 

 Krzemienna – działka  nr 625 o pow. 0,1539 ha – działka niezabudowana, z uwagi na brak 

zainteresowania, 

 Jabłonica Ruska – działka nr 201/1 o pow. 7,7758 ha – działka niezabudowana, z uwagi na 

to, że utworzono na części działki pokrytej wodą gminne łowisko, a część rolna została 

wydzierżawiona. 
Ze sprzedaży nieruchomości na 2021 r. planowano uzyskać kwotę 466 100,00 zł, a 

wpływy stanowiły kwotę 48 935,70 zł. 

 
3.3 Wpływy z dzierżaw, trwałego zarządu i wieczystego użytkowania 

W zasobach gruntów pozostają grunty, które użytkowane są rolniczo na podstawie 

umów dzierżawnych. Na 31.12.2021 r. aktualnych było 73 umów dzierżawnych na łączną 

powierzchnię 47,7832 ha. Wpływy z czynszu za w/w grunty w br. wyniosły 12 387,93 zł. 

Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd gruntów gminnych za 

2021 r. wynoszą 26 023,76 zł. 

 
3.4 Komunalizacja mienia Skarbu Państwa do zasobu gminy 

W okresie od 31 grudnia 2020 roku do 31 grudnia 2021 r. Wojewoda Podkarpacki 

przekazał Gminie Dydnia w drodze komunalizacji ogółem 2,8584 ha gruntów. Na powierzchnię 

tę składają się nieruchomości stanowiące drogi dojazdowe – 13 działek, położonych w 

miejscowości Ulucz. 

 

3.5 Zasiedzenie nieruchomości 

W Sądzie Rejonowym w Brzozowie pozostają do załatwienia dwa wnioski Gminy 

Dydnia o zasiedzenie 70 działek gruntowych, stanowiących drogi dojazdowe o łącznej 

powierzchni 10,1934 ha. Nieruchomości te położone są w miejscowościach: Dydnia, Grabówka, 

Niebocko i Wydrna. 

 

3.6 Grunty o nieuregulowanym stanie prawnym 

Gmina Dydnia posiada również grunty o nieuregulowanym stanie prawnym (samoistne 

posiadanie) położone w 12 miejscowościach o łącznej pow. 47,0179 ha. 

 

3.7 Gospodarowanie majątkiem gminnym – gospodarka drewnem 

W 2021 roku w ramach prac hodowlanych w lasach mienia komunalnego wykonano 

czyszczenia  w miejscowości Końskie - działka nr 433. 

W 2021 roku prowadzono także wycinkę drzew w lasach mienia komunalnego w 

miejscowości Końskie. Wycinka prowadzona była z godnie z planem urządzania lasu. 

Prowadzono również wycinkę z działek gruntowych zgodnie z Decyzją Starosty Brzozowskiego 

w miejscowościach Niebocko, Jabłonka, Temeszów, Wydrna.  

W 2021 roku z lasu mienia komunalnego pozyskano ogółem: 

Las Końskie (dgr.nr 433): 
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497,98 m3 drewna tartacznego wielkowymiarowego liściastego (buk), 

19,19 m3 drewna tartacznego wielkowymiarowego iglastego (modrzew), 

oraz drewno opałowe: 

gatunku buk w ilości 359 mp,  jawora w ilości 30 mp, dęba w ilości 5 mp, brzozy w ilości 

5mp, modrzewia w ilości 2 mp; ponadto odebrano na lesie drewno (m2 gałęzi) w ilości 56 mp.  

 

Drewno wielkowymiarowe gatunku buk w ilości 497,98 m3 zostało sprzedane w drodze 

przetargowej na kwotę 130.499,97 zł netto. 

Drewno wielkowymiarowe modrzew w ilości 19,19m3 zostało sprzedane dla Parafii 

Rzymsko Katolickiej w miejscowości Dydnia na remont zabytkowego kościoła w Krzywem z 

udzieleniem bonifikaty w wysokości 90% , za kwotę 842,44zł netto. 

Drewno opałowe gatunku buk w ilości 359 mp sprzedano indywidualnie za kwotę  37 

943,13 zł netto.  

Drewno opałowe gatunku jawor w ilości 30 mp sprzedano indywidualnie za kwotę  2 

560,98 zł netto. 

Drewno opałowe gatunku dąb w ilości 5 mp sprzedano indywidualnie za kwotę  426,83 

zł netto. 

Drewno opałowe gatunku brzoza w ilości 5 mp sprzedano indywidualnie za kwotę 

426,83 zł netto. 

Drewno opałowe gatunku modrzew w ilości 2 mp sprzedano Stowarzyszeniu Ziemia 

Dydyńska Przyjezdna Dzieciom ” za kwotę  122,00 zł netto. 

Drewno opałowe (gałęzie)  w ilości 56 mp sprzedano indywidualnie za kwotę 560,00 zł 

netto. 

 

Las Końskie ( dgr nr 1) pozyskano ze złomów i wywrotów samo wyrobem buka w 

ilości 11mp,  sprzedano indywidualnie za kwotę 555,28 zł netto 

 

Las Witryłów (dgr nr 1) pozyskano drewno tartaczne iglaste gatunku jodła w ilości 

25,34 m3, z tej puli drewna rozdysponowano: 

13,43 m3  sprzedano indywidualnie za kwotę  2581,79 netto.  

10,00 m3 przekazano nieodpłatnie na pogorzelca w miejscowości Dydnia  

1,91 m3 przekazano nieodpłatnie dla sołectwa Końskie na wykonanie listew na ławki na 

stadionie w Końskiem.   

 

W ramach decyzji Starosty Brzozowskiego w Witryłowie (osiedle nad Sanem) 

pozyskano: 

drewno wielkowymiarowe gatunku jesion w ilości 9,07 m3, sprzedano w drodze 

przetargowej  za kotwę 3 274,27zł netto. Po zabraniu drewna na tartak zrobiono reklamację 

drewna ze względu na obce ciała w drewnie na ilość 0,80m3  na kwotę 288,80zł netto,  w 

efekcie nastąpił zwrot kosztów z czego pozostała kwota to 2 985,47 netto; 

drewno opałowe gatunku jesion w ilości 4 mp sprzedano indywidualnie za kotwę 341,46 

zł netto; 

drewno opałowe gatunku jesion w ilości 8 mp sprzedano indywidualnie za kotwę 

682,93 zł netto. 

W Temeszowie pozyskano drewno tartaczne gatunku jodła w ilości 9,94 m3 z lasu 

komunalnego w miejscowości Temeszów dgr. Nr 149 oraz w ramach Decyzji Starosty 

Brzozowskiego drewno tartaczne gatunku świerk 2,19 m3. Pozostałe drewno na składzie tj: 3,25 

jodła , 1,45 sosna.    
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IV. Informacja o realizacji polityk, programów, strategii 

4.1 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Dydni na rok 2021 

W dniu 28 grudnia 2020 r. Rada Gminy w Dydni podjęła uchwałę nr XXXI/267/2020 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i przeciwdziałaniu Narkomani na 2021 rok.  Głównymi celami Programu jest 

zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych, zmniejszanie rozmiarów tych, 

które aktualnie występują oraz zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już 

istniejącymi problemami. Program w swych założeniach miał służyć zmniejszaniu szkód 

społecznych i ekonomicznych związanych z używaniem i nadużywaniem alkoholu oraz 

ochronie rodzin dotkniętych problemem alkoholowym przed marginalizacja społeczną. 

 

Cele Programu to: 

1) Kreowanie lokalnej polityki rozwiązywania problemów alkoholowych, służącej 

zmniejszaniu aktualnych i zapobieganiu nowym problemom związanym z uzależnieniami, 

w szczególności wśród dzieci i młodzieży. 

2) Kontrola rynku napojów alkoholowych, w kontekście przestrzegania zasad i warunków 

korzystania oraz podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców 

napojów alkoholowych. 

3) Promowanie zdrowego stylu życia poprzez wprowadzanie do szkół profesjonalnych 

programów profilaktycznych. 

4) Wspieranie realizacji szkolnych i środowiskowych imprez oraz programów 

profilaktycznych przy współpracy z pedagogami szkolnymi. 

5) Stwarzanie alternatywnych, ciekawych możliwości spędzenia czasu wolnego przez 

młodzież szkolną m.in. poprzez zachęcanie do udziału w pozalekcyjnych zajęciach 

sportowych, artystycznych itp. 

6) Współpraca z Policją, placówkami służby zdrowia, placówkami oświaty oraz innymi 

placówkami opiekuńczo-wychowawczymi w sprawach wynikających z realizacji ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

7) Zwiększenie skuteczności i dostępności terapii w zakresie nowoczesnych strategii i metod 

rozwiązywania problemów alkoholowych - współpraca z placówkami służby zdrowia gdzie 

osoby uzależnione i współuzależnione mogą uzyskać profesjonalną pomoc. 

 

Zadania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych. 

Działania związane z profilaktyką alkoholową i profilaktyka narkomani zawarte w  

Programie są działaniami długofalowymi. Kontynuacja zadań gminnego programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomani, warunkuje w 

dużym stopniu skuteczność  realizacji podejmowanych działań. Zadania w tym zakresie 

wykonuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki gminy, w szczególności poprzez 

tworzenie warunków sprzyjających ich realizacji oraz pozyskanie partnerów. 

 

Ze względu na wielopłaszczyznowe oddziaływanie problemu alkoholizmu na 

społeczeństwo gminy Dydnia, przyjęto szeroką listę realizatorów Programu, która obejmuje 

instytucje i podmioty bezpośrednio stykające się z problemem alkoholizmu (Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej), placówki 
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oświatowe, zakłady opieki zdrowotnej, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, oraz inne 

podmioty, które aktywnie współpracują przy całościowej realizacji Programu. 

 

Źródła i zasady finansowania Programu 

1) Źródłem finansowania zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania 

problemów alkoholowych są środki finansowe budżetu gminy pochodzące z opłat za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  
2) Powierzenie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani  

odbywa się według ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 poz. 688 z późn. zm.) 

3) W związku z tym, iż trudno przewidzieć ostateczną kwotę dochodów, ewentualna 

,,nadwyżka" zostanie wykorzystana zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Rekomendacjami PARPA na rok 2021 

i wprowadzona do Programu i budżetu planu wydatków w trakcie roku. 

 

Diagnoza problemów alkoholowych w gminie Dydnia 
W celu właściwego zaplanowania podejmowanych działań dokonano analizy lokalnych 

zagrożeń społecznych. Diagnozę na terenie Gminy Dydnia przeprowadziło Centrum Działań 

Profilaktycznych w Wieliczce. Celem  diagnozy było zdiagnozowanie skali istniejących zagrożeń 

społecznych wśród uczniów szkół podstawowych naszej gminy. W badaniu młodych 

mieszkańców uwzględniono takie obszary jak spożywanie alkoholu, używanie narkotyków oraz 

korzystanie z telefonów i komputerów. 

Badanie miało miejsce listopadzie 2019 r. Łącznie zrealizowano 170 ankiet. Analiza i 

interpretacja danych pozwoliła na sformułowanie wniosków oraz rekomendacji względem 

planowanych przyszłych działań profilaktycznych prowadzonych na terenie gminy Dydnia. 

W szkołach podstawowych przebadano 170 uczniów. Jak wynika z przeprowadzonych 

badań alkohol jest najbardziej powszechną używką, po którą coraz częściej sięgają młodzi 

ludzie. Już od najmłodszych lat dzieci i młodzież mają kontakt z różnymi substancjami 

psychoaktywnymi a alkohol jest wśród nich najbardziej popularnym środkiem. Do wypicia 

alkoholu przynajmniej raz w życiu przyznaje się 28% uczniów.   

Widać tendencję wzrostową w dostępności alkoholu w otoczeniu młodych ludzi. Wśród 

uczniów 20% ankietowanych przyznaje ze alkohol samodzielnie kupili ponad 10 razy. Łatwy 

dostęp do alkoholu dla osób niepełnoletnich jest sprzeczny z ustawą o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 1982 r. wyraźnie zabraniającej sprzedaży 

alkoholu osobom poniżej 18 roku życia. 

Najczęściej spożywanym alkoholem przez młodzież jest piwo - 27 uczniów, do wypicia 

wina przyznaje się 7 uczniów, po wódkę sięgnęło 5 osób. Młodzież najczęściej sięga po alkohol 

w domu i podczas wakacji. 

 

W podsumowaniu badań przeprowadzonych w Gminie Dydnia można wyróżnić 

zasadnicze problemy, jakie pojawiły się w wypowiedziach mieszkańców. 

Zagrożenia w środowisku dzieci i młodzieży. 

a) spożywanie napojów alkoholowych przez młode osoby jest poważnym problemem. 

Wraz z wiekiem rośnie odsetek osób sięgających po alkohol. Przyznało się do tego 

28% badanych uczniów. 

b) Badania wykazały, że mało badanych mieszkańców Gminy Dydnia ma kontakt 

z narkotykami. Odsetek badanych uczniów szkół sięgających po narkotyki wyniósł 

4% osób ankietowanych. 

c) Najbardziej sprzyjające okoliczności do kontaktu z substancjami psychoaktywnymi 

stwarzają wakacje oraz czas wolny, dlatego też dzieci w tym okresie powinny zostać 
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otoczone szczególną uwagą opiekunów i uświadamianie w kwestii niebezpieczeństw, 

jakie wiąże się ze spożywaniem alkoholu, narkotyków i używaniem telefonów i 

komputerów. 

d) Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, że rodzice dość często nie zauważają tego, że 

ich dzieci znajdują się pod wpływem substancji psychoaktywnych. Uzyskane wyniki 

powinny zaalarmować rodziców i opiekunów, aby poświęcali swoim dzieciom więcej 

uwagi i nie zapominali o odpowiedzialności, jaką za nie ponoszą. 

 

Diagnoza problemów narkotykowych w Gminie Dydnia 
Do najbardziej popularnych nielegalnych substancji psychoaktywnych. W Polsce należą 

przetwory konopi indyjskich i w mniejszym stopniu amfetamina. Wskazują na to badania 

terenowe przeprowadzone przez Fundację centrum Badania Opinii społecznej (CBOS). 

Badania przeprowadzone były metodą wywiadów kwestionariuszowych, realizowanych przez 

ankieterów w drodze indywidualnych, osobistych kontaktów.  

Po narkotyki częściej sięgają mężczyźni niż kobiety. Wśród badanych 22,6% mężczyzn 

używała marihuany lub haszyszu, podczas gdy wśród kobiet - 10,5%.  W ciągu ostatniego roku 

częściej sięgały osoby niezamężne/nieżonate 12%. Częściej po narkotyki sięgają osoby 

wychowane w mieście 6,7% niż na wsi 2,7% oraz osoby niewierzące, niepraktykujące 26% niż 

osoby wierzące, praktykujące 1,8%. 

W celu właściwego zaplanowania podejmowanych działań dokonano analizy lokalnych 

zagrożeń społecznych. Diagnozę na terenie Gminy Dydnia przeprowadziło Centrum Działań 

Profilaktycznych w Wieliczce. Celem  diagnozy było zdiagnozowanie skali istniejących zagrożeń 

społecznych wśród uczniów szkół naszej gminy. W badaniu młodych mieszkańców 

uwzględniono takie obszary jak spożywanie alkoholu, używanie narkotyków oraz korzystanie z 

telefonów i komputerów. 

Badanie miało miejsce w listopadzie 2019 r. Łącznie zrealizowano 170 ankiety. Analiza 

i interpretacja danych pozwoliła na sformułowanie wniosków oraz rekomendacji względem 

planowanych przyszłych działań profilaktycznych prowadzonych na terenie gminy Dydnia. 

Problem używania narkotyków przez młodych ludzi na terenie Gminy Dydnia jest 

znikomy, z uzyskanych danych wynika, że 4% ankietowanych przyznaje się do spróbowania  

narkotyków.  

Jeżeli chodzi o dostęp do narkotyków wśród dzieci i młodzieży uczącej się 25 uczniów 

twierdzi, że zakup narkotyków jest bardzo trudny, 73 uczniów z tej badanej grupy nie ma 

wiedzy na ten temat. 

Wyniki badań wskazują na niski odsetek młodych osób sięgających po substancje 

odurzające.  

Następne pytanie dotyczyło energetyków 6% ankietowanych przyznaje się do 

codziennego picia energetyków, raz w tygodniu pije energetyk 8% ankietowanych. 14% 

ankietowanych pije energetyki raz w miesiącu.  

Kolejne pytanie dotyczyło palenia papierosów. 18 % badanych przyznaje się do palenia 

papierosów. Wiek kiedy spróbowano papierosów to 13 - 15 lat. Kontakt z papierosami 

najczęściej występuje na wakacjach 19%. 31 uczniów samodzielnie kupiło papierosy. 

Największym zagrożeniem jakie obecnie można zaobserwować wśród dzieci i młodzieży 

jest korzystanie z komputera i telefonu. Połowa ankietowanych spędza przed telefonem, 

komputerem do trzech godzin dziennie, 21% ankietowanych do 5 godzin dziennie, 17% procent 

ankietowanych potwierdza korzystanie z telefonów i komputerów powyżej pięciu godzin 

dziennie. 1% uczniów twierdzi że nie korzysta z komputera i telefonów w ogóle. 

W niewielkim nasileniu wśród badanych mieszkańców Gminy Dydnia występuje 

problem narkotyków, 4% badanych przyznaje się do przynajmniej jednorazowego użycia 
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narkotyków w swoim życiu. Należy zwrócić uwagę na palenie papierosów przez młodzież i 

spożywanie energetyków. Największy problemem dzisiejszych czasów jest uzależnienie od 

telefonów i komputerów.  

 

4.2 Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Dydni za rok 2021. 

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dydni w roku 2021 

wpłynęło 19 wniosków, z tego 3 wnioski dotyczyły kobiet, a 16 wniosków mężczyzn. 

Wnioskodawcami w 5 przypadkach była Policja, w 10 przypadkach  były to wnioski od rodziny 

i 4 z Zespołu Interdyscyplinarnego. 

Do poradni leczenia uzależnień zgłosiło się 12 osób, z tego 4 nie wymaga terapii, 8 

wymaga leczenia w warunkach niestacjonarnych, 2 wnioski zostały oddalone. 

W roku 2021 do sądu wpłynęło 9 wniosków. 

 

4.3 Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i przeciwdziałaniu Narkomani  w 2021 roku.  

 

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych na dzień 31.12. 2021  - 22 punktów 

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży - 17 punktów 

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w 

miejscu sprzedaży  - 5 punkty. 

Wartość alkoholu sprzedanego na terenie Gminy Dydnia w roku 2021 - 4 303 970,95  zł 

Do budżetu Gminy wpłynęło 88 700,00 zł z tytułu opłat ze sprzedaży alkoholu. 

Wydatki: 

- materiały profilaktyczne - 10 100,00 zł 

- programy profilaktyczne dla dzieci - 16 210,00 zł 

- dotacja na realizację zadania publicznego 30 000,00 zł 

- szkolenia GKRPA - 4 000,00 zł 

- zwrot kosztów dojazdu do poradni odwykowej 6 394,50 zł 

- wynagrodzenie członków GKRPA (7 osób) 9 520,00 zł 

- opłaty za wydanie opinii o stanie uzależnienia 3 560,00 zł  

- wnioski do sądu i badanie biegłych sądowych  3 854,20 zł 

- pomoc psychologiczna  -1 800,00 zł 

Liczba osób zatrzymanych do wytrzeźwienia w pomieszczeniach policyjnych w 2021 r - 

3 osób 

Liczba osób zatrzymanych w celu wytrzeźwienia w Izbie Wytrzeźwień w Rzeszowie  - 1  

Liczba przeprowadzonych kontroli wraz z Posterunkiem Policji w Dydni - 15 kontroli. 

Przez kolejne lata będą realizowane cele i programy profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych na terenie naszej gminy. 

 

W roku 2021 żadna z osób nie była objęta procedurą leczenia narkomanii.  

 

4.4 Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych 

Rada Gminy w Dydni uchwałą z dnia 11 grudnia 2015r. przyjęła Gminną Strategię 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dydnia na lata 2016-2025. 

Ustawa  o  pomocy   społecznej  z  dnia  12  marca  2004 r. ( Dz. U. z 2020 r., poz.  1876 

z późń. zm.) w art. 17 ust 1 pkt. 1. wskazuje, że do zadań własnych gminy o charakterze 
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obowiązkowym należy opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów 

społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin 

z grup szczególnego ryzyka. 

Strategia prezentuje informacje dotyczące takich obszarów tematycznych, jak: 

infrastruktura, kadra, organizacje pozarządowe oraz nakłady finansowe na zadania pomocy 

społecznej.  

Ocena zasobów pomocy społecznej zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o 

pomocy społecznej jest przygotowywana corocznie w oparciu o analizę lokalnej sytuacji 

społecznej i demograficznej. Obejmuje w szczególności: infrastrukturę, kadrę, organizacje 

pozarządowe, nakłady finansowe ponoszone na zadania pomocy społecznej oraz informacje o 

osobach i rodzinach korzystających z pomocy społecznej. 

Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Dydnia za rok 2021 umożliwia 

analizowanie i monitorowanie występowania problemów społecznych oraz planowanie działań 

aktywizujących jednostki samorządu terytorialnego w obszarze usług społecznych. Jest 

podstawą do planowania budżetu w zakresie polityki społecznej na następny rok i jest 

corocznie przedstawiana Radzie Gminy Dydnia. 

Analizując dane o sytuacji demograficznej i społecznej należy odnotować spadek w 

liczbie ludności na terenie gminy Dydnia. Zmniejszyła się liczba osób bezrobotnych, choć 

wśród osób bezrobotnych przeważają kobiety.  

Wskaźnik bezrobocia wśród klientów pomocy społecznej w 2021 roku wynosił 56%, co 

wskazuje na znaczną tendencję spadkową w porównaniu do lat ubiegłych. Jednak zmniejszeniu 

uległa liczba osób korzystających  z pomocy społecznej.  

Powyższe zmiany wskazują na poprawę sytuacji rodzin zamieszkujących na terenie 

gminy Dydnia.  

W zasobach infrastruktury społecznej gminy Dydnia znajduje się 14 mieszkań 

komunalnych, 2 mieszkania socjalne, Środowiskowy Dom Samopomocy dysponujący 30 

miejscami, Kluby Senior+, które łącznie dysponują 45 miejscami dla osób w wieku powyżej 65 

roku życia. 

Ponadto na terenie Gminy Dydnia znajduje się żłobek, przedszkola wraz oddziałami 

przedszkolnymi, świetlice oraz kluby dla dzieci i młodzieży. 

Liczba osób i rodzin objętych pomocą i wsparciem na przestrzeni analizowanych lat nie 

zmienia się znacząco. Najczęstszą przyczyną udzielanej pomocy jest długotrwała lub ciężka 

choroba, bezrobocie, ubóstwo, niepełnosprawność.  

Odnotowano wzrost liczby osób wymagających całodobowej opieki i udzielenia pomocy 

w formie pobytu w Domach Pomocy Społecznej. Środki przeznaczone na realizację zadań 

własnych gminy powinny w pełni zabezpieczyć potrzeby mieszkańców. Należy zwrócić uwagę 

na znaczny wzrost kosztów utrzymania osób przebywających w domach pomocy społecznej. 

Problemem na terenie Gminy Dydnia jest utrzymująca się znacznie liczba osób 

dotkniętych przemocą w rodzinie. Świadczy to o wzroście tego niekorzystnego zjawiska 

społecznego. Niesłabnące zjawisko przemocy powoduje konieczność intensyfikacji działań 

Zespołu Interdyscyplinarnego. W ramach środków finansowych Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dydni został zatrudniony psycholog, który  

współpracuje z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie. Pomoc psychologiczną obejmującą 

bardzo szeroki i różnorodny obszar działań, wyróżniających się ze względu na specyficzny i 

określony cel, którym jest zmiana funkcjonowania rodziny i trwałe zatrzymanie przemocy.  

Praca socjalna prowadzona przez pracowników socjalnych polega przede wszystkim na: 

odwiedzinach i rozmowach mających na celu rozeznanie aktualnej sytuacji życiowej i bieżących 

potrzeb osób bądź rodzin, pomocy przy kompletowaniu dokumentów niezbędnych do 
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otrzymania świadczeń itp., podejmowaniu działań w zakresie uzyskania alimentów, 

występowania w charakterze przedstawiciela i rzecznika spraw podopiecznych zwłaszcza 

niezaradnych życiowo, uczeniu racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami. Pomoc 

osobom odbywającym kwarantannę domową we współpracy ze służbami mundurowymi.  

Po dłuższej przerwie pracownicy socjalni wraz z Kierownikiem Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Dydni odwiedzali osoby, u których są świadczone usługi opiekuńcze. 

Ponadto przeprowadzono wizyty u osób zainteresowanych uczestnictwem oraz całodobowym 

pobytem w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Krzemiennej. W ramach spotkań udzielono 

informacji na temat możliwości skorzystania ze specjalistycznego wsparcia oraz omówiono 

warunki ubiegania się o przyjęcie do w/w placówki. Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w 

Krzemiennej zapewni usługę zamieszkiwania całodobowego z zapewnieniem wyżywienia dla 

13 osób dorosłych niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności oraz usługę pobytu dziennego dla 7 osób dorosłych ze znacznym lub 

umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.  

Ponadto placówka zapewni dorosłym osobom niepełnosprawnym poprawę jakości 

życia oraz wsparcia w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, rozwijania sprawności 

ruchowej, integracji. Jak również odciąży rodziny uczestników i opiekunów. Stworzy warunki 

godnego, niezależnego i samodzielnego funkcjonowania. Zapewni uczestnikom opiekę i pomoc 

dostosowaną do ich potrzeb, wieku i zdrowia.  

W związku z realizacją Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej Gmina zatrudnia 1 asystenta rodziny, który obejmuje swoim wsparciem 

rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych. Na 

przełomie ostatnich lat zważywszy na występującą w rodzinach bezradność w sprawach 

opiekuńczo -wychowawczych zaobserwowano spadek liczby rodzin objętych pomocą asystenta. 

Gmina zapewnia w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu" na lata 

2019 - 2023” dożywianie dzieci w szkołach oraz pomoc w formie gorącego posiłku dla osób 

dorosłych. 

W Gminie swoją działalność prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy, który istnieje 

od grudnia 2017 roku. 

 

Ocena realizacji w kontekście ostatnich 3 lat przedstawia się następująco: 

Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej:  411 (2019 rok), 285 (2020 rok), 298 

(2021 rok). 

Liczba rodzin korzystających ze świadczeń niepieniężnych – 192 (2019 rok), 161 (2020 

rok), 112 (2021 rok). 

Liczba rodzin korzystających ze świadczeń pieniężnych – 147 (2019 rok), 144 (2020 

rok), 123 (2021 rok). 

Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych  - 33 (2019 rok), 26 (2020 rok), 28 

(2021 rok). 

Liczba osób korzystających z usług specjalistycznych opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi  - 8 (2019 rok) 9 (2020 rok), 7 (2021 rok). 

Liczba rodzin, które korzystały z usług 1 asystenta rodziny  - 11 (2019 rok), 10 (2020 

rok), 7 (2021 rok). 

Liczba rodzin korzystających ze świadczenia wychowawczego -  530 ( 2019 rok), 821 

(2020 rok), 875 (2021 rok). 

Liczba rodzin korzystających z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami- 349 (2019 rok), 

374 (2020 rok), 325 (2021 rok). 

Liczba rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego- 20 (2019 rok), 18 (2020 

rok), 21 (2021 rok). 
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Liczba rodzin, którym przyznano Wyprawkę dla Dydyńskiego Malucha – 64 (2020 rok- 

65 wyprawek), 51 (2021 rok - 52 wyprawki).  

Liczba uczniów pobierających stypendium o charakterze socjalnym -  203 (2019 rok), 

169 (2020 rok), 60 (2021 rok). 

Liczba rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny -  93 (2019 rok), 117 (2020 rok), 44 

(2021 rok). 

W 2021 roku liczba osób zatrudnionych w ramach prac społeczno-użytecznych 

wyniosła 5. 

W roku 2021 wydano 33 016 ton żywności, dla 800 osób, w przeliczeniu na 1 osobę 

41,27 kg żywności na kwotę 212,71 zł na jedną osobę w rodzinie. 

Liczba osób korzystających z programu „Mobilna Opieka”- 13 (2019 rok),  

13 (2020 rok), 13 ( w okresie od stycznia do marca 2021 roku). 

Liczba osób korzystających z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego –  

52 (2019 rok), 58 (2020 rok), 48 (2021 rok). 

Liczba szkoleń, kursów organizowanych dla kadry GOPS oraz członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego – dla każdego z pracowników i członków 2 szkolenia rocznie. 

Liczba rodzin zastępczych - 5 (2019  rok), 4 (2020 rok), 4 (2021 rok). 

Liczba rodzin objętych procedurą „Niebieska Karta” -  31 ( 2019 rok), 20 (2020 rok),19 

(2021 rok) . 

Liczba osób przebywających w Środowiskowym Domu Samopomocy – 30 miejsc, 31 

wydanych decyzji (2019 rok), liczba osób oczekujących – 0, 35 wydanych decyzji, 33 

uczestników,  liczba osób oczekujących – 0 (2020 rok), 33 uczestników, liczba oczekujących 0 

(2021 rok). 

Liczba osób zakwalifikowanych do Klubu „Senior+” - 30 miejsc ( 2019 rok),  

15 miejsc (2020), 45 miejsc (2021 rok). Łącznie 45 uczestników. 

Liczba osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej - 14 (2019 rok), 

 18 (2020 rok), 16 (2021 rok). 

Praca socjalna prowadzona przez pracowników socjalnych: 462 (2019 rok), 512 (2020 

rok), 514 (2021 rok). 

  

Główne strategie, działania: 

- Udzielanie świadczeń z pomocy społecznej, wspieranie osób niezaradnych pracą socjalną, 

w tym zawieranie kontraktów. 

- Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz 

organizowanie prac społeczno-użytecznych. 

- Współpraca z organizacjami pozarządowymi m.in. z Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego 

Stacja Opieki Caritas w Dydni, w tym m.in.: 

- wydawanie żywności w Ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-

2020, 

- świadczenie na terenie gminy Dydnia usług opiekuńczych, specjalistycznych usług 

opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi oraz na rzecz dzieci z 

zaburzeniami psychicznymi, 

- realizacja programu „Mobilna Opieka” polegającego na pomocy socjalno-bytowej oraz 

opiekuńczo-pielęgnacyjnej u osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych 

- udzielanie świadczeń medycznych m.in. pomiar ciśnienia, oznaczenie poziomu glukozy, 

transport do placówek medycznych, 

- pomoc seniorom w czasie pandemii, 

- bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego mieszkańcom gminy 

 i powiatu, 
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- zabezpieczanie osób w podeszłym wieku w artykuły pierwszej potrzeby (zakupy), 

- organizowanie szkoleń, kursów dla kadry GOPS oraz przeprowadzanie szkoleń 

 i warsztatów dla członków zespołu interdyscyplinarnego. 

 

Organizacja pracy Zespołu Interdyscyplinarnego w Dydni, w którego skład wchodzą 

przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji 

rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji 

pozarządowych oraz kuratorzy sądowi. Zespół interdyscyplinarny tworzy grupy robocze w celu 

rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie 

w indywidualnych przypadkach.  

Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie pomocy rodzinom. 

Utworzenie zorganizowanej formy dziennego pobytu dla seniorów – Środowiskowy 

Dom Samopomocy. 

Utworzenie w 2019  i 2020 roku Klubów Senior+ dla 45 osób w wieku powyżej 65 roku 

życia. 

Kluby zostały utworzone z myślą o mieszkańcach Gminy Dydnia, którzy ukończyli 60 

rok życia i są nieaktywni zawodowo. Do Klubów uczęszcza 45 uczestników. Celem Klubu jest  

wychodzenie naprzeciw potrzebom Seniorów, rozwijanie ich zainteresowań poprzez 

organizację atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego w bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni. 

Kluby Seniora są również miejscem idealnym do przeżywania i świętowania ważnych dla 

uczestników chwil. 

Rok 2021 był szczególnie bogaty w wydarzenia. Seniorzy po okresie zamknięcia w 

domach chcieli znów przebywać w towarzystwie, dlatego chętnie brali udział w różnych 

zajęciach i wydarzeniach jakie orgaznizowane są w klubach z myślą o nich. Oprócz stałych i 

cyklicznych zajęć m.in rękodzielniczo-manualnych, kulinarnych, gimnastyczno-rekreacyjnych, 

wzbogacano Seniorom czas w oparciu o integrację między klubami. Sukcesywnie poszerzył się 

wachlarz umiejętności manualnych seniorów.  

Uczestnicy klubów nie tylko nabywają nowych umiejętności, ale także z satysfakcją 

dzielą się swoimi. Klubowicze brali udział w realizacji dwóch projektów skierowanych dla osób 

powyżej 60 roku życia: „Aktywni i bezpieczni Seniorzy Gminy Dydnia w sieci realizowanym w 

ramach programu Wieloletniego na rzecz Osób starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025” oraz 

„SENIOroom” – promocja zdrowego stylu życia i kreowanie pozytywnego wizerunku osób 

starszych. 

W czasie trwania realizacji projektów seniorzy mieli możliwość podniesienia swoich 

kompetencji cyfrowych oraz poprawienia umiejętności korzystania z komputera. Natomiast 

istotą kolejnego projektu było wdrożenie działań promujących zdrowy styl życia, kreowanie 

pozytywnego wizerunku seniorów oraz wzbogacenie oferty w zakresie aktywizacji i organizacji 

czasu wolnego seniorów. Projekt obejmował: zajęcia Nordic walking i jogi, warsztaty taneczne 

i artystyczne, treningi pod hasłem „siłowania dla umysłu”. 

Wójt składa Radzie Gminy roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania 

rodziny oraz przedstawia potrzeby związane z realizacją zadań. Ustawa o wspieraniu rodziny i 

pieczy zastępczej nałożyła na Gminę zadania, mające na celu stworzenie i realizowanie 

spójnego systemu pomocy dziecku i rodzinie, do których w szczególności należy: 

Pomoc dziecku i rodzinie jest zadaniem własnym obowiązkowym gminy. Obejmuje ono 

działania mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania jej podstawowych 

funkcji. Zgodnie z art. 8 wyżej cytowanej ustawy, rodzinie przeżywającej trudności w 

wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych Wójt zapewnia wsparcie, które polega w 

szczególności na: 

- analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie; 
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- wzmocnieniu roli i funkcji rodziny; 

- rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny; 

- podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny; 

- pomocy w integracji rodziny; 

- przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny; 

- dążeniu do reintegracji rodziny. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dydni realizował zadania wynikające z ustawy 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej poprzez: 

 

Zatrudnienie asystenta rodziny 

W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dydni zatrudniał jednego 

asystenta rodziny na podstawie umowy o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy. 

Wsparciem asystenta rodziny objętych było 7 rodzin, w których przebywało 11 dzieci. 

Asystent rodziny to osoba której obowiązkiem jest wspieranie rodziny, aby w 

przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i 

wychowania dzieci. Asystent rodziny towarzyszy rodzicom we wprowadzaniu zmian w swoim 

myśleniu, zachowaniu oraz otoczeniu, koniecznych do tego, aby środowisko rodzinne sprzyjało 

bezpieczeństwu i prawidłowemu rozwojowi dzieci.  Praca asystenta polega na 

zindywidualizowanej pracy w rodzinie, z rodziną i dla rodziny przy dominowaniu pracy z 

rodziną. Działania asystenta i rodziny zmierzają do jej usamodzielnienia i pozostawienia dzieci 

w rodzinie, czyli w środowisku, które powinno zapewnić im poczucie bezpieczeństwa i 

prawidłowy rozwój. 

Asystent rodziny prowadził pracę z rodzinami w ich miejscu zamieszkania lub w 

miejscu wskazanym przez rodzinę, polegającą przede wszystkim na zindywidualizowanym 

podejściu do rodziny, uwzględniając jej zasoby. Podczas trwającej pandemii kontakt asystenta 

z rodzinami ograniczał się początkowo do rozmów telefonicznych w późniejszym czasie 

powrócono do spotkań w miejscu zamieszkania rodzin. Celem pracy asystenta rodziny było 

osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej i stworzenie takich 

warunków, które umożliwią jej odpowiednią opiekę i wychowywanie dzieci. 

W rodzinach tych podejmowane były działania w zakresie m.in. prowadzenia 

gospodarstwa domowego, racjonalnego gospodarowania budżetem domowym, rozwiązywania 

trudności finansowych poprzez regulowanie zadłużeń, utrzymywania higieny i pielęgnacji, 

budowania kompetencji i postaw wychowawczych poprzez indywidualne konsultacje 

wychowawcze oraz udzielanie wsparcia dla rodziców mających trudności wychowawcze z 

dziećmi, monitorowania z pedagogami i wychowawcami absencji i realizowania obowiązku 

szkolnego dzieci, przedstawiania ofert pracy, szkoleń w zakresie podnoszenia kwalifikacji i 

zdobywania nowych umiejętności, motywowania osób z problemem alkoholowym do 

podejmowania lub kontynuowania terapii, poprawy relacji między członkami rodziny, 

współpracy z instytucjami wspierającymi rodzinę takimi jak: Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie, Sąd Rejonowy, Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Policja, szkoły i przedszkola, służba zdrowia. 

Wszystkie działania podejmowane były w oparciu o plan pracy z rodziną we współpracy 

z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikami socjalnymi oraz Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie. Podejmowane działania przez asystenta rodziny w rodzinach objętych 

wsparciem doprowadziły do ustabilizowania ich sytuacji, jednak rodziny te nadal wymagają 

kontynuowania dalszej pracy ze strony asystenta rodziny w kierunku prawidłowego 

wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

W 2021 roku asystent rodziny zakończył pracę z 4 rodzinami, z powodu zmiany ich 

miejsca zamieszkania, a także z powodu odzyskania praw rodzicielskich rodziców.  Na koniec 
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roku wsparciem asystenta rodziny objętych było 3 rodziny. Gmina Dydnia przystąpiła do 

ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Resortowego Programu wspierania 

rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2021 pt.: „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej 

pieczy zastępczej”. Gminie przyznane zostały środki finansowe w kwocie 1500.00 zł oraz środki 

własne w kwocie 51 597,42 zł.  

Ponoszenie kosztów związanych z umieszczeniem dzieci w pieczy 

zastępczej 

Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w 

przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina 

właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy 

w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości: 

- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w 

pieczy zastępczej; 

- 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w 

pieczy zastępczej; 

- 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – od trzeciego roku pobytu dziecka w 

pieczy zastępczej. 

W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dydni został obciążony przez 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie kosztami w wysokości 50% wydatków 

poniesionych w związku z funkcjonowaniem 5 rodzin zastępczych z terenu naszej Gminy. 

Łącznie w 2020 roku wydatkowano na ten cel kwotę 37 071,81 zł.  

W tym samym  roku asystent rodziny współpracował z dwiema rodzinami zastępczymi. 

Asystent rodziny uczestniczył w posiedzeniach zespołów dotyczących okresowej oceny 

sytuacji dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, które odbywały się w Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Brzozowie. 

 

Program wspierania rodziny 

Zgodnie z art. 176 pkt 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do 

zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów 

wspierania rodziny. W grudniu 2021 roku Uchwałą nr XLVI/366/2021 z dnia 13 grudnia  2021 

roku Rady Gminy Dydnia przyjęła „Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Dydnia 

na lata 2012-2024". Program ten to działanie wielu instytucji polegające przede wszystkim na 

wzmocnieniu zasobów własnych rodziny, zapobieganiu dysfunkcjom rodzin oraz pomocy w 

przezwyciężaniu trudności w wypełnianiu obowiązków opiekuńczo-wychowawczych. Głównym 

celem programu jest tworzenie warunków sprzyjających wzmocnieniu rodziny przeżywającej 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz profilaktyka w zakresie 

promowania społecznie pożądanego modelu rodziny. 

Potrzeby związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej zostały uwzględnione również w planie budżetowym na 2021 rok  i 

obejmują: 

- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę asystenta rodziny, 

- ponoszenie odpłatności gminy za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej w wysokości 

50% wydatków na ich opiekę i wychowanie, 

- realizację Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dydnia. 

Na podstawie rozpoznanych potrzeb środowiska lokalnego oraz w celu realizacji 

zapisów Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

zauważa się potrzebę objęcia rodzin wszechstronnym wsparciem oraz kontynuacji 

zatrudnienia asystenta rodziny, który będzie pracował z rodzinami przeżywającymi trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i obejmie je wsparciem. 
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Podsumowanie 

Biorąc pod uwagę istniejące zasoby pomocy społecznej oraz możliwości ekonomiczne 

gminy należy stwierdzić, iż pozostają one na poziomie gwarantującym zaspokojenie 

podstawowych potrzeb życiowych. Ponadto rekomenduje się dalsze podejmowanie działań 

przede wszystkim profilaktycznych i wspomagających. W celu osiągnięcia zamierzonych 

efektów konieczne jest dalsze interdyscyplinarne współdziałanie wielu służb i organizacji 

działających na rzecz rodziny i dzieci, bowiem wyłącznie praca zespołowa stanowić będzie 

pełne i kompleksowe wsparcie. 

W przyszłości planuje się zabezpieczyć potrzeby w zakresie pomocy społecznej.  

Analiza danych o sytuacji w zakresie polityki społecznej jest podstawą do 

sformułowania następujących wniosków: 

- dostosowanie infrastruktury społecznej do potrzeb mieszkańców poprzez 

tworzenie nowych placówek w zakresie opieki nad dziećmi i osobami starszymi; 

- wzrost zatrudnienia kadry ośrodków wsparcia dla osób starszych 

 i niepełnosprawnych; 

- utrzymująca się tendencja wzrostowa wydatków ponoszonych w zakresie odpłatności za 

pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, w związku z rosnącą liczbą osób 

kierowanych; 

- wzrost liczby bezrobotnych kobiet, które znajdują się w grupie ryzyka zawodowego oraz 

wykluczenia społecznego; 

- intensyfikacja działań w zakresie przeciwdziała skali  zjawiska przemocy ze względu na 

brak ośrodków wsparcia na rzecz osób doświadczających przemocy; 

- spadek liczby osób korzystających z pomocy społecznej pośród ogólnej liczby 

mieszkańców; 

W 2021 roku Gmina Dydnia odnotowała ubytek naturalny wynoszący 44 osoby. 

Oznacza to, że liczba zgonów (107 osób )przewyższyła liczbę urodzeń (63 osoby). 
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4.5 Strategia Rozwoju Gminy Dydnia na lata 2021 -2030 

Do końca 2020 r. obowiązywała  „Strategia rozwoju gminy Dydnia do roku 2020”, która  

została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Dydnia nr XII/79/2007  z dnia 28.12.2007r. 

Z uwaga na fakt, iż rok 2020 był ostatnim rokiem obowiązywania strategii, już w II 

połowie 2020r, rozpoczęto prace związane z opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Dydnia 

na lata 2021-2030” - Wójt Gminy Dydnia powołał Zespół ds. opracowania Strategii Rozwoju 

Gminy Dydnia na lata 2021-2030, wyłoniono wykonawcę odpowiedzialnego za opracowanie 

projektu Strategii i rozpoczęto na mocy Zarządzenia Wójta Gminy Nr 408/2020, z dnia 

01.09.2020r. konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Dydnia w celu poznania opinii, 

dotyczących codziennych, ważnych dla każdego spraw, takich jak: usługi komunalne i 

społeczne, polityka gospodarcza oraz turystyka i promocja, co było pomocne na etapie 

opracowania diagnozy oraz poznania opinii w przedmiocie wyznaczenia kierunków oraz 

priorytetów rozwoju gminy Dydnia. 

Konsultacje prowadzono w okresie: 04.09.2020 – 27.09.2020 r., na terenie  Gminy 

Dydnia, w formie złożenia propozycji, uwagi i opinii, na opracowanym formularzu, osobiście, 

pocztą, na adres e-mailowy: urzad@gminadydnia.pl, na obowiązującym formularzu online.   

Z konsultacji powstał raport, który jest załącznikiem do Strategii Rozwoju Gminy. Z uwagi na 

pandemię koronawirusa, jak również mając na uwadze fakt, iż w listopadzie 2020r. weszła w 

życie zmiana do ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju, wprowadzająca istotne zmiany w 

zakresie opracowywania strategii, prace nad Strategią Rozwoju gminy na lata 2021-2030 

przesunięto na rok 2021.  

 

Właściwe prace nad opracowaniem Strategii rozpoczęły się wraz z podjęciem Uchwały 

Nr XXXVII/306/2021 Rady Gminy w Dydni  z dnia 20.05.2021r.  w sprawie przystąpienia do 

opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Dydnia na lata 2021-2030” oraz określenia 

szczegółowych zasad, trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii, w tym trybu 

konsultacji. 

W IV kwartale 2021r. Strategia została opracowana i poddana konsultacjom 

społecznym. W grudniu 2021 została przekazana do zaopiniowania przez właściwe organy.   

Strategia Rozwoju Gminy Dydnia na lata 2021-2030 jest podstawowym instrumentem 

długofalowego zarządzania Gminą. Określa ona nadrzędne kierunki rozwoju Gminy w 

perspektywie do 2030 roku oraz pozwala na zapewnienie ciągłości i trwałości działania władz 

Gminy, niezależnie od zmieniających się uwarunkowań. Umożliwia ona również efektywne 

gospodarowanie własnymi zasobami, takimi jak: środowisko przyrodnicze i kulturowe, zasoby 

ludzkie, infrastrukturalne, czy środki finansowe oraz stanowi formalną podstawę do 

przygotowania i oceny wniosków o finansowanie zadań ze źródeł zewnętrznych. Strategia 

Rozwoju Gminy Dydnia na lata 2021-2030 jest dokumentem nadrzędnym względem innych 

dokumentów planistyczno-strategicznych obowiązujących w Gminie Dydnia, a także spójny z 

dokumentami wyższego rzędu – Strategią rozwoju województwa - Podkarpackie 2030 roku 

oraz Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2030. Będzie ona wyznaczała również ramy dla 

planów i programów powstających w Gminie podczas jej obowiązywania. Została ona 

opracowana na podstawie aktualnych dokumentów planistycznych, sprawozdań oraz danych 

statystycznych. Podstawowym dokumentem prawnym wykorzystywanym podczas 

przygotowania Strategii była ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz 

ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Ponadto wzięto 

również pod uwagę zapisy poprzedniej, nieaktualnej Strategii Rozwoju Gminy Dydnia, 

obowiązującej do 2020 roku. 
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Generalnie można uznać, że mieszkańcy są raczej zadowoleni z mieszkania w gminie – 

wśród odpowiedzi na pytania o ocenę warunków życia dominowały te pozytywne. Jeśli chodzi  

o poszczególne aspekty życia w gminie najlepiej ocenione zostały takie obszary jak: opieka nad 

dziećmi – żłobki i przedszkola, bezpieczeństwo mieszkańców, stan i dostępność infrastruktury 

sportowej oraz jakość oświaty na poziomie podstawowym. Za obszary problematyczne uznać 

można natomiast możliwości znalezienia pracy w gminie, standard i dostępność mieszkań, stan 

chodników oraz stan dróg. Powyższe wskazania pokrywają się z oceną poszczególnych 

aspektów życia w gminie. Ponadto w odpowiedzi „Inne” najczęściej wskazywano komunikację 

publiczną jako obszar wymagający wsparcia.  

 

Aspekty życia w gminie wymagające najpilniejszego wsparcia 

 

 Wyniki % 

Estetyka i czystość w gminie 6 2,41% 

Bezpieczeństwo mieszkańców 10 4,02% 

Ekologia i gospodarka odpadami  19 7,63% 

Zieleń komunalna  4 1,61% 

Stan dróg 50 20,08% 

Stan chodników 42 16,87% 

Jakość oświaty na poziomie podstawowym  7 2,81% 

Opieka nad dziećmi (żłobki i przedszkola) 4 1,61% 

Stan i dostępność infrastruktury sportowej  6 2,41% 

Oferta kulturalno-rozrywkowa 13 5,22% 

Standard i dostępność mieszkań 12 4,82% 

Możliwości znalezienia pracy w gminie 50 20,08% 

Dostęp do usług służby zdrowia 15 6,02% 
Dostępność infrastruktury publicznej dla osób 
niepełnosprawnych 

0 0,00% 

Inne  11 4,42% 

Źródło: Badanie ankietowe mieszkańców gminy Dydnia 

Strategia Rozwoju Gminy Dydnia na lata 2021-2030 jest dokumentem, w którym 

zdiagnozowano aktualną sytuację społeczno-gospodarczą. Zwrócono uwagę zarówno na mocne 

strony, jak i obszary problemowe. W procesie tworzenia i realizacji strategii istotne było 

również określenie misji.  

Misja koncentruje się na podstawowych wartościach, które przyświecają władzom 

gminy i jej mieszkańcom w procesach rozwojowych. Wskazuje również na czynniki 

uzasadniające przyjęcie określonych wartości jako nadrzędnych. Zawiera w sobie odpowiedzi 

na pytania: Kim jesteśmy? Czym się zajmujemy? Dlaczego? Co jest naszym priorytetem? Misja 

zatem to opis wizji gminy zawierający główne pola aktywności w przyszłości, stanowiący 

najogólniejszy cel gminy.  

Misję Gminy Dydnia określono w perspektywie do 2030 roku. Uwzględniając przyjęte 

założenia misja brzmi następująco: 

 

Gmina Dydnia to bezpieczne i przyjazne miejsce w dolinie rzeki San,  

zapewniające mieszkańcom wysoką jakość życia i możliwości rozwoju, 

czerpiące z bogatego dziedzictwa przeszłości, odpowiedzialnie korzystające z  

zasobów środowiska naturalnego, z rozwiniętą, unikalną ofertą turystyczną 

bazującą na walorach i produktach lokalnych. 
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Na podstawie diagnozy aktualnego stanu Gminy Dydnia, jej sytuacji przestrzennej, 

gospodarczej i społecznej oraz uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, a także dążąc do 

osiągnięcia stanu gminy opisanego w misji rozwoju określono 6 celów strategicznych dla 3 

głównych wyznaczonych wcześniej sfer funkcjonowania gminy: 

 

SFERA SPOŁECZNA 

Cel 1: Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców 

SFERA POTENCJAŁÓW I ZASOBÓW GMINY 

Cel 2: Poprawa dostosowania stanu rozwoju zasobów technicznych do potrzeb mieszkańców  
i odwiedzających gminę 
Cel 3: Poprawa gminnej gospodarki przestrzennej 
Cel 4: Aktywni społecznie mieszkańcy chroniący swoje dziedzictwo kulturowe 
Cel 5: Poprawa stanu i zachowanie wysokiej jakości potencjału przyrodniczego 
 
SFERA GOSPODARCZA I PROMOCJI GMINY 

Cel 6: Poprawa wykorzystania potencjału gospodarczego - Gmina aktywna 

przedsiębiorczością, turystyką i produktami lokalnymi wysokiej jakości. 

 

Cele strategiczne będą osiągnięte poprzez realizację celów operacyjnych, które 
zaprezentowano poniżej: 

Cele 
strategiczne 

Cele operacyjne 

1. Poprawa warunków 
i jakości życia 
mieszkańców 

1.1. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez 
zatrudnienia. 

1.2. Zmniejszenie migracji młodych osób poza gminę. 
1.3. Poprawa dostępności schronienia dla osób będących w 

sytuacjach kryzysowych. 
1.4. Zwiększenie dostępności sieciowej infrastruktury 

technicznej. 
1.5. Poprawa standardu budynków mieszkalnych. 
1.6. Poprawa dostępności terenów pod budownictwo 

mieszkaniowe. 
1.7. Zahamowanie procesu niszczenia zabytkowej 

substancji na terenie gminy. 
1.8. Poprawa dostępności komunikacyjnej zabudowy. 
1.9. Ograniczenie zjawisk patologicznych w gminie. 
1.10. Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg. 
1.11. Zmniejszenie zagrożenia wynikającego z podtopień i 

powstawania osuwisk oraz suszy. 
1.12.  Zmniejszenie zanieczyszczenia lasów i cieków 

naturalnych. 
1.13. Poprawa stanu zdrowia i kondycji fizycznej 

mieszkańców. 
1.14. Zwiększenie dostępności opieki nad osobami 

starszymi, niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi. 
1.15. Zwiększenie dostępu do lekarzy specjalistów i 

rehabilitacji na terenie gminy.  
1.16.  Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych. 
1.17. Zwiększenie poziomu integracji osób z 

niepełnosprawnościami i ich rodzin w społeczności 
lokalnej. 
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1.18. Poprawa standardu infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej oraz obiektów  szkolnych i ich 
wyposażenia. 

1.19. Poprawa możliwości rozwojowych dzieci i młodzieży. 
1.20. Poprawa dostępności i różnorodności oferty 

kulturalnej.  
1.21. Rozszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej. 
1.22. Pobudzenie aktywności społecznej i obywatelskiej 

mieszkańców. 
1.23. Zwiększenie dostępu do sieci internetowej. 
1.24. Zwiększenie dostępności komunikacyjnej w gminie. 

2. Poprawa 
dostosowania stanu 
rozwoju zasobów 
technicznych do 
potrzeb 
mieszkańców  
i odwiedzających 
gminę 

2.1. Poprawa standardu obiektów użyteczności publicznej i  
budynków mieszkalnych. 

2.2. Rozwinięty gminny system zabezpieczeń przed: 
powodzią, ogniem  
i innymi skutkami zmiany klimatu (w tym suszy). 

2.3. Rozwinięty system zaopatrzenia w wodę oraz 
odprowadzania  
i oczyszczania ścieków komunalnych. 

2.4. Poprawa stanu infrastruktury drogowej. 
2.5. Zwiększenie dostępności gazu sieciowego. 
2.6. Poprawa stanu sieci energetycznych na terenie gminy. 

3. Poprawa gminnej 
gospodarki 
przestrzennej 

3.1.       Uporządkowanie gospodarki przestrzennej.  
3.2.       Zwiększenie powierzchni terenów pod inwestycje. 
3.3.       Zwiększenie dostępności informacji przestrzennej. 
3.4.      Aktywizacja i rewitalizacja obszarów zdegradowanych. 

4. Aktywni społecznie 
mieszkańcy 
chroniący swoje 
dziedzictwo 
kulturowe 

4.1.       Zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców 
4.2.      Zachowane  i wyeksponowane materialne dziedzictwo 

kulturowe gminy 
4.3.      Zachowane  i wyeksponowane niematerialne 

dziedzictwo kulturowe gminy 

5. Poprawa stanu i 
zachowanie 
wysokiej jakości 
potencjału 
przyrodniczego 

5.1.       Zwiększenie wykorzystania Odnawialnych Źródeł 
Energii. 

5.2.       Redukcja ilości odpadów. 
5.3.       Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. 
5.4.       Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się inwazyjnych 

gatunków roślin. 
5.5.      Ograniczenie negatywnego wpływu dzikich zwierząt na 

infrastrukturę i uprawy rolne. 
5.6.      Ograniczenie zanieczyszczenia środowiska ściekami 

komunalnymi. 
5.7.       Wykorzystywanie złóż kopalnych nie degradujące 

środowiska naturalnego.  

6. Poprawa 
wykorzystania 
potencjału 
gospodarczego - 
Gmina aktywna 
przedsiębiorczością, 
turystyką i 
produktami 
lokalnymi wysokiej 
jakości 

6.1.       Aktywizacja gospodarcza i poprawa atrakcyjności 
inwestycyjnej gminy. 

6.2.      Wykorzystanie potencjału (zasobów i walorów 
naturalnych) dla rozwoju gospodarczego gminy. 

6.3.      Podwyższenie poziomu rozwoju rolnictwa poprzez 
rozwój struktur sieciowych zorganizowanych wokół 
lokalnych produktów. 

6.4.      Poprawa dostępności usług publicznych poprzez 
wykorzystanie technologii informacyjno-
komunikacyjnej. 

6.5.      Zwiększenie wykorzystania walorów turystycznych 
doliny rzeki San i pozostałych części gminy. 

Wykreowany atrakcyjny wizerunek gminy w otoczeniu. 
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Stopień realizacji założonych celów określają wskaźniki: 

Cel 
strategiczny 1 Wskaźnik 

Wartość bazowa 

/wartość docelowa 

Wartość uzyskana w roku 2021 
/uzasadnienie 

Cel 
strategiczny:  

Poprawa 
warunków  
i jakości 
życia 
mieszkańców 

Liczba nowo 
oddanych mieszkań 
socjalnych 0                    /                   4 

0  - w roku 2021 trwała realizacja 
zadania związana z utworzeniem 
mieszkania w dawnej szkole w 
Witryłowie, zadanie zakończono w 
roku 2022. 

Liczba nowo 
oddanych mieszkań 
komunalnych 

0                     /                   
6 

0  - w roku 2021 zadanie nie było 
realizowane 

Liczba budynków 
podłączonych do sieci 
wodociągowej 340                 /             

420 

341 - wartość wskaźnika na koniec 
2021r. 

1 – w roku 2021 wybudowano studnie 
głębinową i fragment sieci dla 
przyłączenia Centrum Opiekuńczo – 
Mieszkalnego w Krzemiennej 

Liczba budynków 
podłączonych do sieci 
kanalizacyjnej 

1195              /              
1355 

1309 - wartość wskaźnika na koniec 
2021r. (łącznie w 2021r. wykonano 114 
przyłaczeń budynków do sieci 
kanalizacyjnej). 

W 2021 r. Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Dydnia przyłączył do 
sieci kanalizacyjnej 9 budynków 
mieszkalnych, na indywidualne 
zgłoszenie 

W ramach zadania „Budowa 
kanalizacji sanitarnej w Grabówce” 
wykonano 105 przyłączy budynków. 

Liczba obiektów 
istniejących z 
wykorzystaniem 
azbestu 

350               /               
300 

0  - w roku 2021 zadanie związane z 
odbiorem azbestu nie było 
realizowane 

Liczba opracowanych  
MPZP ujmujących 
tereny pod 
budownictwo 
mieszkaniowe jedno  
i wielorodzinne 

24                 /                  
30 

0  - w roku 2021 zadanie nie było 
realizowane 

Liczba zabytków 
których stan uległ 
poprawie 

0                  /                      
3 

4  - wartość wskaźnika na koniec 
2021r.  

W roku 2021 gmina Dydnia przyznała 
dotacje na wykonanie prac 
konserwatorskich  dla zabytków: 

- Cerkwii pw. św. Mikołaja w 

Grabówce”  

- kapliczki  św. Jana Nepomucena w 

Wydrnej”   

- kościoła pw. Przemienienia 

Pańskiego  w Końskiem”  

- kościoła  pw. Matki Bożej Królowej 

Polski w Krzemiennej”   

Długość 
przebudowanych 
dróg gminnych (km) 0                  /                      

2 

2,2  -wartość wskaźnika na koniec 
2021r. 

W roku 2021 przebudowano  łącznie 
2200,0 mb dróg gminnych 

- przebudowa drogi gminnej działka  
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nr 359 w Witryłowie długość 400,0 

m  

- przebudowa drogi gminnej działka 

nr 1854 w Wydrnej Studzionki, 

długość 300,0 m    

- przebudowa drogi gminnej w 

miejscowości Witryłów (ok. 100 

mb)  

- przebudowa nawierzchni drogi /Na 

Przekaźnik /w miejscowości Dydnia 

ok 400,0 mb) 

- przebudowa drogi gminnej w 

Krzemiennej / Na Przekaźnik/ ok 

600 mb  

- przebudowa drogi w miejscowości 

Krzywe/ Krzywe-Średnie ok. 400 

mb            

Liczba osób (ofiar 
przemocy w rodzinie 
oraz innych osób 
znajdujących się w 
sytuacji kryzysowej), 
które skorzystały ze 
wsparcia 
psychologicznego i 
prawnego  

5                    /                  
10 

7- wartość wskaźnika na koniec 2021r. 

w roku 2021 , z pomocy 
psychologicznej skorzystało 7 0sób  
(ofiar przemocy w rodzinie lub 
znajdujących się w sytuacji 
kryzysowej) 

Powierzchnia 
terenów objętych 
gminnym systemem 
monitoringu (ha) 

0                   /                     
2 

0,10 - wartość wskaźnika na koniec 
2021r. 

W roku 2021 monitoringiem objęto 
teren  wokół DL w Wydrnej (działka o 
powierzchni 0,1019 ha) 

Długość 
wybudowanych 
chodników dla 
pieszych (km) 

0                    /                    
2 

990 - wartość wskaźnika na koniec 
2021r. 

W roku 2021 wybudowano 510 mb 
chodnika przy drodze wojewódzkiej w 
Krzemiennej i 480 mb chodnika przy 
drodze powiatowej w Krzywem 

Liczba 
wybudowanych 
elementów 
bezpieczeństwa na 
drogach (przejścia 
dla pieszych, progi 
zwalniające) 

0                       /                 
2 

0  - w roku 2021 zadanie nie było 
realizowane 

Liczba miejsc 
szczególnie 
narażonych na 
zaśmiecanie objętych 
monitoringiem 

0                     /                   
3 

1 - wartość wskaźnika na koniec 
2021r. 

W roku 2021 monitoringiem objęto 
teren  wokół DL w Wydrnej 

Liczba 
zrealizowanych 
nowych inwestycji 
rozbudowy 
infrastruktury 
sportowo- 
rekreacyjnej 

0                    /                    
5 

7 - wartość wskaźnika na koniec 
2021r. 

W 2021 .r zrealizowano 7 zadań: 

-  zakup materiałów do budowy sceny 

widowiskowej w Wydrnej,  

- zakup huśtawek na plac zabaw w 

Końskiem, 

- projekt budowlany dla zadania 

Budowa placu zabaw przy SP w 

Wydrnej 

- zagospodarowanie terenu wokół DL 
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w Uluczu na cele rekreacyjne 

(montaż huśtawki, elementów 

siłowni out door), 

- doposażenie  i ogrodzenie placu 

zabaw w Niewistce, 

- projekt budowlany dla zadania 

utworzenia siłowni out door oraz 

budowy altany w Końskiem, 

- doposażenie placu zabaw w 

Grabówce 

Liczba miejsc w 
otworzonych 
placówkach opieki 
nad osobami 
starszymi, 
niepełnosprawnymi i 
przewlekle chorymi 

0                     /                
20 

0  - w roku 2021 nie oddano placówki 
opieki nad osobami starszymi i 
niepełnosprawnymi (zadanie było 
realizowane, ale Centrum Opiekuńczo 
Mieszkalne zostało oddane do użytku 
w 2022r. 

Liczba gabinetów 
rehabilitacyjnych na 
terenie gminy 

2                    /                   3 

0  - w roku 2021 wg. posiadanych 
informacji na terenie gminy nie 
powstał nowy gabinet rehabilitacyjny 
(w 2021 r. w ramach robót 
budowlanych przy Centrum 
Opiekuńczo Mieszkalnym w 
Krzemiennej powstały pomieszczenia  
dla utworzenia gabinetu 
rehabilitacyjnego, ale gabinet de facto 
w 2021 r nie zaczął funkcjonować).  

Liczba uczestników 
imprez 
integracyjnych, dni 
otwartych w 
istniejących 
ośrodkach np. ŚDS 

30                    /               
50 

33 - wartość wskaźnika na koniec 
2021r. 

W ubiegłym roku w Środowiskowym 
Domu Samopomocy w Krzywem nie 
organizowano imprez z udziałem gości 
z zewnątrz. Spowodowane było to 
sytuacją epidemiologiczna w kraju i 
obawą przed rozprzestrzenianiem się 
koronawirusa. Uczestnicy ŚDSN brali 
udział w różnego rodzaju konkursach 
odbywających się w wersji on-line, 
jedynie podczas śniadania 
wielkanocnego i w Dniu Pracownika 
Socjalnego w imprezie uczestniczyli 
goście z  zewnątrz - 3 osoby. 

Liczba 
zmodernizowanych i 
doposażonych 
obiektów szkolnych 

0                     /                   
2 

0 – w roku 2021 trwały prace 
modernizacyjne w ZS w Niebocku ale 
nie zostały zakończone 

Liczba 
zrealizowanych 
nowych inwestycji w 
infrastrukturę sportu 
powszechnego (w 
tym powszechnie 
dostępne urządzenia 
aktywności 
ruchowej) 

0                     /                   
5 

2 - wartość wskaźnika na koniec 
2021r. 

W roku 2021 zrealizowano 2 zadania: 

- projekt budowlany dla zadania 

utworzenia siłowni out door oraz 

budowy altany w Końskiem 

- zagospodarowanie terenu wokół DL 

w Uluczu na cele rekreacyjne 

(montaż huśtawki, elementów 

siłowni out door), 
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Cel  

strategiczny 2 
Wskaźnik 

Wartość bazowa/ 

wartość  docelowa 

Wartość uzyskana w roku 2021 
/uzasadnienie 

Cel 
strategiczny:  

 

Poprawa 
dostosowania 
stanu rozwoju 
zasobów 
technicznych 
do potrzeb 
mieszkańców i 
odwiedzających 
gminę 

Liczba obiektów 
istniejących z 
wykorzystaniem 
azbestu 

 

350                /              
300 

0  - w roku 2021 zadanie nie było 
realizowane 

Liczba 
zmodernizowanych i 
doposażonych 
obiektów sportowych 

 

0                   /                     
5 

2 - wartość wskaźnika na koniec 
2021r. 

W roku 2021 wykonano: 

- remont trybun sportowych w m. 

Niebocko, 

- oświetlenie parku wraz z 

obiektami sportowymi w 

Temeszowie 

Liczba budynków 
podłączonych do 
sieci wodociągowej 

 

340              /                
420 

341 - wartość wskaźnika na koniec 
2021r. 

W roku 2021 wybudowano 1 studnie 
głębinową i fragment sieci dla 
przyłączenia Centrum Opiekuńczo – 
Mieszkalnego w Krzemiennej 

Liczba budynków 
podłączonych do 
sieci kanalizacyjnej 

 

1195             /              1355 

1309 - wartość wskaźnika na koniec 
2021r.  

W 2021r. łącznie wykonano 114 
przyłaczeń budynków do sieci 
kanalizacyjnej). 

W 2021 r. Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Dydnia przyłączył do 
sieci kanalizacyjnej 9 budynków 
mieszkalnych, na indywidualne 
zgłoszenie 

W ramach zadania „Budowa 
kanalizacji sanitarnej w Grabówce” 
wykonano 105 przyłączy budynków. 

Długość 
wybudowanych 
chodników dla 
pieszych (km) 

 

0                     /                   
2 

990 - wartość wskaźnika na koniec 
2021r. 

W roku 2021 wybudowano 510 mb 
chodnika przy drodze wojewódzkiej 
w Krzemiennej i 480 mb chodnika 
przy drodze powiatowej w Krzywem 

Liczba 
wybudowanych 
elementów 
bezpieczeństwa na 
drogach (przejścia 
dla pieszych, progi 
zwalniające) 

 

 

0                    /                    
2 

0 – w roku 2021 nie wybudowano 
elementów bezpieczeństwa na 
drogach (przejścia dla pieszych, 
progi zwalniające)  

Długość 
wybudowanych/ 
przebudowanych 
dróg gminnych (km) 

 

 

 

0                    /                    
2 

2,200 - wartość wskaźnika na 
koniec 2021r. 

W roku 2021 przebudowano  łącznie 
2200,0 mb dróg gminnych: 

- przebudowa drogi gminnej 

działka  nr 359 w Witryłowie 

długość 400,0 m 

- przebudowa drogi gminnej 

działka nr 1854 w Wydrnej 

Studzionki, długość 300,0 m 

- przebudowa drogi gminnej w 

miejscowości Witryłów  (ok. 100 

mb)    



 
Strona | 61 

- przebudowa nawierzchni drogi 

/Na Przekaźnik /w miejscowości 

Dydnia ok 400,0 mb) 

- przebudowa drogi gminnej w 

Krzemiennej / Na Przekaźnik/ ok 

600 mb 

-  przebudowa drogi w 

miejscowości Krzywe/ Krzywe-

Średnie ok. 400 mb     

Liczba inwestycji na 
drogach 
wojewódzkich i 
powiatowych 
zrealizowanych we 
współpracy 
samorządami: 
wojewódzkim i 
powiatowym 

 

 

 

0                     /                   
5 

2 - wartość wskaźnika na koniec 
2021r.  

W roku 2021 wspólnie z powiatem 
realizowano budowę chodnika w 
Krzywem, a wspólnie z 
województwem budowę chodnika w 
Krzemiennej 

 

Cel 
strategiczny  3 Wskaźnik 

Wartość bazowa/ 
Wartość docelowa 

 

Wartość uzyskana w roku 2021 / 
uzasadnienie 

Cel 
strategiczny:  
 
Poprawa 
gminnej 
gospodarki 
przestrzennej 

Powierzchnia gminy 
objęta Miejscowymi 
Planami 
Zagospodarowania 
Przestrzennego (ha) 

 

62                  /               100 

0 – w roku 2021 nie opracowano  
nowych MPZP 

Liczba opracowanych  
MPZP ujmujących 
tereny pod 
budownictwo 
mieszkaniowe jedno  
i wielorodzinne 

24                 /                  30 
0 – w roku 2021 nie opracowano  
nowych MPZP 

Funkcjonujący gminny 
system informacji 
przestrzennej 

 

0                   /                     1 

1  - w roku 2021 opracowano i 
wdrożono gminny system informacji 
przestrzennej 
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V. Realizacja uchwał rady gminy 

W 2021 roku Rada Gminy Dydnia obradowała na 16 posiedzeniach i podjęła 104 

uchwały. Członkowie Rady obradowali również na 12 wspólnych posiedzeniach Komisji Stałych 

Rady Gminy Dydnia. W Radzie Gminy Dydnia powołane są 4 Stałe Komisje, które w 2021 roku 

obradowały: 

- Komisja Rewizyjna – na 2 posiedzeniach; 

- Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego – na 5 posiedzeniach; 

- Komisja Oświaty i Spraw Społecznych – na 2 posiedzeniach; 

- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – na 6 posiedzeniach. 

  

Rada Gminy Dydnia obradując w 2021 roku: 

- podjęła i 10-krotnie zmieniała Wieloletnią Prognozę Finansową; 

- podjęła i 13-krotnie zmieniała Uchwałę Budżetową; 

- podejmowała uchwały w sprawie pożyczek, zobowiązań oraz udzielenia pomocy 

finansowej i rzeczowej samorządowi województwa podkarpackiego i powiatowi 

brzozowskiemu na realizację zadań publicznych; 

- podejmowała uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, udzielenia 

wotum zaufania i absolutorium dla Wójta; 

- przyjęła „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi”, „Program Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii”, „ 

Program Opieki nad Zabytkami”  

- podejmowała uchwały w sprawie podatków;  

- podjęła 8 uchwał w sprawach gospodarki nieruchomościami; 

- podejmowała uchwały z zakresu gospodarki śmieciowej i ściekowej oraz ustaliła dopłaty 

do taryfowych grup odbiorców usług dostawy wody i odprowadzania ścieków; 

- podjęła 4 uchwały z zakresu szkolnictwa; 

- podjęła 5 uchwał z zakresu pomocy społecznej; 

- podejmowała również uchwały z zakresu skarg, wniosków i petycji. 

 

Podjęte przez Radę Gminy uchwały Wójt Gminy zgodnie z zapisami ustawy o 

samorządzie gminnym przekazał w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów nadzoru, 

jakimi są w zakresie zgodności z prawem – Wojewoda Podkarpacki, a w zakresie spraw 

finansowych – Regionalna Izba Obrachunkowa. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie 

do informacji publicznej, wszystkie uchwały opublikowane zostały w Biuletynie Informacji 

Publicznej, zaś uchwały stanowiące akty prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

W 2021 r. nie wystąpiła konieczność wydawania przez organ nadzoru jakim jest 

Wojewoda Podkarpacki zarządzeń zastępczych. 

W związku z rezygnacją Pana Andrzeja Orłowskiego z funkcji radnego – Krzywe, okręg 

wyborczy nr 11 w dniu 07 listopada 2021 roku odbyły się wybory uzupełniające do Rady Gminy 

Dydnia w których radną została Pani Iwona Dauksza – wybory odbyły się bez głosowania, gdyż 

został zgłoszony tylko jeden kandydat. 
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Rejestr uchwał Rady Gminy podjętych w okresie styczeń – grudzień 2021r. 

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 

28.01.2021 XXXIII/274/2021 
w/s uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Dydnia na lata 2021-2031. 

25.02.2021 XXXIV/282/2021 
w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Dydnia na lata 2021-2031. 

22.04.2021 XXXVI/294/2021 w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Dydnia na lata 2021-2028. 

20.05.2021 XXXVII/304/2021 w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Dydnia na lata 2021-2028. 

24.06.2021 XXXVIII/310/2021 w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Dydnia na lata 2021-2028. 

29.07.2021 XXXIX/322/2021 w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Dydnia na lata 2021-2028. 

12.10.2021 XLIII/339/2021 w/s  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Dydnia na lata 2021-2028. 

04.11.2021 XLIV/343/2021 w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Dydnia na lata 2021-2028. 

22.11.2021 XLV/350/2021 w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Dydnia na lata 2021-2028. 

13.12.2021 XLVI/359/2021 w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Dydnia na lata 2021-2028. 

30.12.2021 XLVII/369/2021 w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Dydnia na lata 2021-2028. 

UCHWAŁA BUDŻETOWA 

28.01.2021 XXXIII/275/2021 w/s Uchwała Budżetowa na 2021 rok Gminy Dydnia. 

25.02.2021 
XXXIV/283/2021 w/s zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2021 

rok. 

25.03.2021 
XXXV/287/2021 w/s zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2021 

rok. 

22.04.2021 XXXVI/295/2021 w/s zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2021 

rok. 

20.05.2021 XXXVII/305/2021 w/s zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2021 

rok. 

24.06.2021 XXXVIII/311/2021 w/s zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2021 

rok. 

29.07.2021 XXXIX/323/2021 w/s zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2021 

rok. 

19.08.2021 XL/331/2021 w/s zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2021 

rok. 

06.09.2021 XLI/332/2021 w/s zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2021 

rok. 

12.10.2021 XLIII/340/2021 w/s zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2021 

rok. 

04.11.2021 XLIV/344/2021 w/s zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2021 

rok. 
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22.11.2021 XLV/351/2021 w/s zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2021 

rok. 

13.12.2021 XLVI/360/2021 w/s zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2021 

rok. 

30.12.2021 XLVII/370/2021 w/s zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2021 

rok. 

UDZIELENIE POMOCY FINANSOWEJ SAMORZĄDOWI WOJEWÓDZTWA 

PODKARPACKIEGO 

28.01.2021 XXXIII/276/2021 

w/s udzielenia pomocy finansowej Samorządowi 

Województwa Podkarpackiego na realizację zadania 

publicznego (dot. budowa chodnika w m. Dydnia). 

28.01.2021 XXXIII/277/2021 

w/s udzielenia pomocy finansowej Samorządowi 

Województwa Podkarpackiego na realizację zadania 

publicznego (dot. budowa chodnika w m. Krzemienna). 

28.01.2021 XXXIII/278/2021 

w/s udzielenia pomocy finansowej Samorządowi 

Województwa Podkarpackiego na realizację zadania 

publicznego (dot. budowa chodnika w m. Niebocko). 

25.03.2021 XXXV/288/2021 w/s udzielenia pomocy finansowej Samorządowi 

Województwa Podkarpackiego na realizację zadania 

publicznego (dot. chodnik Dydnia). 

25.03.2021 XXXV/289/2021 w/s udzielenia pomocy finansowej Samorządowi 

Województwa Podkarpackiego na realizację zadania 

publicznego (dot. chodnik Krzemienna). 

25.03.2021 XXXV/290/2021 w/s udzielenia pomocy finansowej Samorządowi 

Województwa Podkarpackiego na realizację zadania 

publicznego (dot. chodnik Niebocko). 

22.04.2021 XXXVI/297/2021 w/s udzielenia pomocy finansowej Samorządowi 

Województwa Podkarpackiego na realizację zadania 

publicznego (dot. chodników Dydnia, Niebocko, 

Jabłonka). 

29.07.2021 XXXIX/324/2021 w/s udzielenia pomocy finansowej Samorządowi 

Województwa Podkarpackiego na realizację zadania 

publicznego (dot. chodnik w miejscowości: Dydnia, 

Krzemienna, Jabłonka, Niebocko). 

12.10.2021 XLIII/341/2021 w/s zmiany Uchwały nr XXXIX/324/2021 Rady Gminy 

Dydnia z dnia 29 lipca 2021r. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Samorządowi Województwa 

Podkarpackiego na realizację zadania publicznego. 

04.11.2021 XLIV/347/2021 w/s  zmiany Uchwały nr XXXIX/324/2021 Rady Gminy 

Dydnia z dnia 29 lipca 2021r. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Samorządowi Województwa 

Podkarpackiego na realizację zadania publicznego. 

22.11.2021 XLV/355/2021 w/s zmiany uchwały nr XXXIX/324/2021 Rady Gminy 

Dydnia z dnia 29 lipca 2021r. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Samorządowi Województwa 

Podkarpackiego na realizację zadania publicznego. 
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UDZIELENIE POMOCY RZECZOWEJ SAMORZĄDOWI WOJEWÓDZTWA 

PODKARPACKIEGO 

24.06.2021 XXXVIII/313/2021 w/s udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi 

Województwa Podkarpackiego na realizacje zadania 

publicznego (dot. chodnika Krzemienna). 

UDZIELENIE POMOCY FINANSOWEJ DLA POWIATU BRZOZOWSKIEGO 

28.01.2021 XXXIII/279/2021 

w/s udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Brzozowskiego na realizację zadania publicznego (dot. 

budowa chodnika w m. Krzywe). 

28.01.2021 XXXIII/280/2021 

w/s udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Brzozowskiego na realizację zadania publicznego (dot. 

budowa mostu w m. Krzemienna). 

22.04.2021 XXXVI/296/2021 w/s udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Brzozowskiego na realizację zadania publicznego (dot. 

chodnik Krzywe). 

24.06.2021 XXXVIII/312/2021 w/s udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Brzozowskiego na realizację zadania publicznego (dot. 

mostu łączącego Niewistkę z Jabłonicą Ruską). 

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE 

29.07.2021 XXXIX/325/2021 w/s wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania 

wykraczającego poza rok budżetowy 2021 na udzielenie 

pomocy finansowej Samorządowi Województwa 

Podkarpackiego na realizację zadania publicznego (dot. 

chodnik w miejscowości: Jabłonka, Niebocko). 

04.11.2021 XLIV/346/2021 w/s wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania 

wykraczającego poza rok budżetowy 2021 na udzielenie 

pomocy finansowej Samorządowi Województwa 

Podkarpackiego na realizację zadania publicznego. 

22.11.2021 XLV/352/2021 w/s zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: 

„Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi gminnej 

„Kulówka” w Dydni”. 

22.11.2021 XLV/353/2021 w/s zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: 

„Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków 

komunalnych w miejscowości Krzemienna”. 

22.11.2021 XLV/354/2021 w/s wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania 

wykraczającego poza rok budżetowy 2021 na udzielenie 

pomocy finansowej Samorządowi Województwa 

Podkarpackiego na realizację zadania publicznego. 

13.12.2021 XLVI/361/2021 w/s zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania 

pn.: „Adaptacja pomieszczenia strażackiego na garaż OSP 

w budynku SP w Niewistce”. 

13.12.2021 XLVI/362/2021 w/s zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania 

pn.: „Zabezpieczenie skarp w ciągu starej drogi w 

Jabłonce”. 

30.12.2021 XLVII/371/2021 w/s zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Obarzym”. 

30.12.2021 XLVII/372/2021 w/s zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania 

pn.: „Przygotowanie mieszkania w budynku byłej szkoły 
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podstawowej w Witryłowie na potrzeby zdarzeń 

losowych”. 

30.12.2021 XLVII/373/2021 w/s zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania 

pn.: „Modernizacja wybranych urządzeń oczyszczalni w 

celu zwiększenia bezpieczeństwa procesów 

technologicznych i poprawy uciążliwości zapachowej wraz 

z doposażeniem oczyszczalni ścieków w Jabłonce”. 

INNE FINANSE, DOTACJE, OPŁATY 

22.04.2021 XXXVI/298/2021 w/s zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dydni z obowiązku 

wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu. 

22.04.2021 XXXVI/303/2021 w/s udzielenia w 2021 r. dotacji celowej na 

dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i 

robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji 

zabytków położonych na obszarze Gminy Dydnia. 

06.09.2021 XLI/333/2021 w/s wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału 

zakładowego Przedsiębiorstwa Produkcyjno – 

Handlowego „KRUSZ-BET” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Obarzymie. 

06.09.2021 XLI/334/2021 w/s zmiany Uchwały nr XXXVI/303/2021 Rady Gminy 

Dydnia z dnia 22.04.2021r. w sprawie udzielenia w 2021r. 

dotacji celowej na dofinansowanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych 

przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub 

znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków 

położonych na obszarze Gminy Dydnia. 

17.09.2021 XLII/338/2021 w/s zmieniająca uchwałę własną w sprawie określenia 

zasad udzielenia dotacji celowej na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub 

znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, 

położonych na obszarze Gminy Dydnia, nie stanowiących 

jej wyłącznej własności. 

22.11.2021 XLV/356/2021 w/s wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału 

zakładowego Przedsiębiorstwa Produkcyjno – 

Handlowego „KRUSZ-BET” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Obarzymie. 

30.12.2021 XLVII/374/2021 w/s wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki 

długoterminowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Grabówce. 

SPRAWOZDANIA, ABSOLUTORIUM, WOTUM ZAUFANIA, UPRAWNIENIA 

WÓJTA 

24.06.2021 XXXVIII/307/202

1 

w/s udzielenia Wójtowi Gminy Dydnia wotum zaufania. 

24.06.2021 XXXVIII/308/202

1 

w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok. 

24.06.2021 XXXVIII/309/202

1 

w/s absolutorium dla Wójta Gminy Dydnia. 
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WYNAGRODZENIE WÓJTA 

04.11.2021 XLIV/349/2021 w/s ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dydnia. 

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI, STRATEGIE, POROZUMIENIA 

22.04.2021 XXXVI/299/2021 w/s przyjęcia sołectwa Krzywe do „Podkarpackiego 

Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”. 

22.04.2021 XXXVI/300/2021 w/s przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Krzywe. 

22.04.2021 XXXVI/302/2021 w/s przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad 

Zabytkami Gminy Dydnia na lata 2021 – 2024”. 

20.05.2021 XXXVII/306/2021 w/s przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju 

Gminy Dydnia na lata 2021-2030” oraz określenia 

szczegółowych zasad, trybu i harmonogramu opracowania 

projektu Strategii, w tym trybu konsultacji. 

ZMIANA SKŁADU OSOBOWEGO KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY 

13.12.2021 XLVI/367/2021 w/s zmiany składu osobowego komisji stałych Rady 

Gminy Dydnia. 

 

PLAN PRACY KOMISJI 

14.01.2021 XXXII/273/2020 
w/s przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy 

Dydnia na rok 2021. 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, ZWIĄZKI, STOWARZYSZENIA 

12.10.2021 XLIII/342/2021 w/s uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy 

Dydnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 

o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok. 

PODATKI 

04.11.2021 XLIV/345/2021 w/s określenia stawek podatku od nieruchomości oraz 

wprowadzenia zwolnień w tym podatku. 

22.11.2021 XLV/358/2021 w/s opłaty targowej. 

OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI 

25.02.2021 XXXIV/285/2021  w/s przyjęcia Gminnego „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Dydnia w 2021r.”. 

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 

25.02.2021 XXXIV/284/2021  w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

gruntowych nr 742/29 i 742/39 położonych 

w miejscowości Witryłów stanowiącej własność Gminy 

Dydnia. 

24.06.2021 XXXVIII/314/2021 w/s zmiany uchwały Rady Gminy Dydnia nr 

XXXIV/284/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych 

nr 742/29 i 742/39 położonych w miejscowości Witryłów 

stanowiącej własność Gminy Dydnia. 

24.06.2021 XXXVIII/315/2021 w/s wyrażenia zgody na zawarcie ze Stowarzyszeniem na 

okres 7 lat umowy użyczenia części działki nr 2189/3 o 

pow. 0,05 ha stanowiącej własność Gminy Dydnia. 

24.06.2021 XXXVIII/316/2021 w/s wyrażenia zgody na zawarcie ze Stowarzyszeniem na 

okres 7 lat umowy użyczenia części działki nr 882 o  pow. 

0,10 ha stanowiącej własność Gminy Dydnia. 
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24.06.2021 XXXVIII/317/2021 w/s wyrażenia zgody na zawarcie ze Stowarzyszeniem na 

okres 7 lat umowy użyczenia części działki nr 1514/6 o 

pow. 0,02 ha i 1514/5 o pow. 0,03 ha stanowiących 

własność Gminy Dydnia. 

24.06.2021 XXXVIII/321/2021 w/s wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej 

w drodze darowizny na rzecz Gminy Dydnia. 

29.07.2021 XXXIX/328/2021 w/s wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 

gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Dydnia 

na nieruchomość stanowiąca współwłasność osób 

fizycznych. 

06.09.2021 XLI/335/2021 w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

gruntowej nr 742/75 położonej w miejscowości Witryłów 

stanowiącej własność Gminy Dydnia. 

17.09.2021 XLII/337/2021 w/s zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII 

13.12.2021 XLVI/365/2021 w/s uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dydnia 

na 2022 rok. 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

22.11.2021 XLV/357/2021 w/s przyjęcia Regulaminu targowiska gminnego „Mój 

Rynek” w Dydni. 

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ – DOPŁATY DO TARYFOWYCH GRUP 

ODBIORCÓW USŁUG DOSTAWY WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

29.07.2021 XXXIX/326/2021 w/s ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług 

dostawy wody i odprowadzania ścieków w okresie od 23 

lipca 2021r. do 31 grudnia 2021r. 

29.07.2021 XXXIX/327/2021 w/s zmiany Uchwały Nr XXIX/246/2020 Rady Gminy 

Dydnia z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie ustalenia 

dopłat do taryfowych grup odbiorców usług dostawy wody 

i odprowadzania ścieków. 

13.12.2021 XLVI/363/2021 w/s ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług 

dostawy wody i odprowadzania ścieków w okresie od 1 

stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. 

30.12.2021 XLVII/375/2021 w/s ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług 

dostawy wody i odprowadzania ścieków w okresie od 1 

stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. 

ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ 

28.01.2021 XXXIII/281/2021 w/s likwidacji Szkoły Podstawowej w Witryłowie. 

25.03.2021 XXXV/291/2021 w/s ustalenia planu sieci publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Dydnia oraz 

określenia granic obwodów publicznych szkół 

podstawowych od dnia 1 września 2021 roku. 

22.04.2021 XXXVI/301/2021 w/s przystąpienia Gminy Dydnia do realizacji projektu 

„Dostępna szkoła innowacyjne rozwiązania w kreowaniu 

przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem 

potrzeb uczniów oraz otoczenia”. 

29.07.2021 XXXIX/330/2021 w/s określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 

Dydnia na rok szkolny 2021/2022. 
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GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

24.06.2021 XXXVIII/319/2021 w/s określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach 

gospodarstwa domowego. 

29.07.2021 XXXIX/329/2021 w/s zmieniającej uchwałę Rady Gminy Dydnia Nr 

XXXVIII/319/2021 z dnia 24.06.2021 r. w sprawie 

określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach 

gospodarstwa domowego. 

04.11.2021 XLIV/348/2021 w/s utworzenia Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego 

w Krzemiennej oraz nadania Statutu. 

13.12.2021 XLVI/364/2021 w/s ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w Centrum Opiekuńczo – 

Mieszkalnym w Krzemiennej. 

13.12.2021 XLVI/366/2021 w/s przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w 

Gminie Dydnia na lata 2022 – 2024. 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW  

30.12.2021 XLVII/376/2021 w/s uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego, terenu położonego w 

Gminie Dydnia. 

SKARGI, WNIOSKI I PETYCJE 

25.02.2021 XXXIV/286/2021 uznania petycji z dnia 14 grudnia 2020r. za niezasadną. 

25.03.2021 XXXV/292/2021 w/s uznania petycji z dnia 20.12.2021r. za niezasadną. 

25.03.2021 XXXV/293/2021 w/s uznania petycji z dnia 22.02.2020r. za niezasadną. 

24.06.2021 XXXVIII/318/2021 w/s przyjęcia Apelu do Rządu Rzeczpospolitej Polskiej w 

związku z pracami Komisji Europejskiej nad „Unijną 

strategią na rzecz bioróżnorodności 2030. Przywracanie 

przyrody do naszego życia”. 

24.06.2021 XXXVIII/320/202

1 

w/s uznania skargi z dnia 07.05.2021r. za niezasadną. 

06.09.2021 XLI/336/2021 w/s rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 

Dydnia. 

13.12.2021 XLVI/368/2021 w/s rozpatrzenia skargi na bezprawne ograniczenie 

dojazdu drogą nr 868 w Jabłonce przez urzędników 

Gminy Dydnia. 
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VI. Współpraca z organizacjami i innymi społecznościami 

samorządowymi 

6.1 Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi oraz organizacjami 

zrzeszającymi jednostki samorządu terytorialnego. 

Gmina Dydnia współpracuje z samorządem powiatowym i wojewódzkim przy realizacji 

wspólnych inwestycji, leżących w interesie społecznym i gospodarczym Gminy. Ponadto, mając 

na uwadze min. rozwój demokracji obywatelskiej, samorządności oraz rozwój obszarów 

wiejskich Gmina Dydnia jest członkiem następujących organizacji i stowarzyszeń: 

- Lokalnej Grupy Działania ,,Ziemia Brzozowska”; 

- Związku Gmin Wiejskich RP; 

- Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego; 

- Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska 

- Stowarzyszenia Samorządów Pogórza Karpackiego 

 

LGD ,,Ziemia Brzozowska” 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Ziemia Brzozowska” powstało w 2004 r. Od 

2008 r. działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy o wspieraniu 

rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). 

Głównym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Cel 

ten realizowany jest poprzez cele szczegółowe, zawarte w Rozdziale II Statutu Stowarzyszenia, 

a w szczególności: 

- opracowanie i realizację Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność – 

zwanej dalej LSR - dla obszaru gmin: Brzozów, Domaradz, Dydnia, Haczów Jasienica 

Rosielna, Nozdrzec; 

- aktywizowanie społeczności lokalnych; 

- mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów 

wiejskich położonych na obszarze objętym LSR; 

- upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności 

na obszarach wiejskich położonych na obszarze objętym LSR, 

- rozwój turystyki i agroturystyki; 

- ochronę zabytków, tradycji i dziedzictwa kulturowego oraz działanie na rzecz rozwoju 

tożsamości społeczności lokalnych; 

- dążenie do trwałego zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru objętego 

LSR, w tym poprzez: wspieranie przedsiębiorczości, rozwój edukacji, społeczeństwa i 

dostosowanie do potrzeb rozwoju społeczno-gospodarczego, poprawę infrastruktury 

komunalnej, profilaktykę zdrowotną mieszkańców; 

- przyczynianie się do powstawania nowych miejsc pracy, promocję zatrudnienia i 

aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. 

 

Priorytetowym celem szczegółowym jest opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii 

Rozwoju - wewnętrznego dokumentu programowego Lokalnej Grupy Działania, który stanowi 

podstawę przedsięwzięć realizowanych w przyszłości na terenie powiatu brzozowskiego. 

Upoważnionym do reprezentowania Gminy Dydnia zgodnie z uchwałą Nr II/9/2018 

Rady Gminy Dydnia z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/81/2007 

Rady Gminy Dydnia z dnia 28 grudnia 2007 r. w/s przystąpienia do Stowarzyszenia LGD 

,,Ziemia Brzozowska” jest Wójt Gminy Dydnia.  
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W 2021 r. Gmina Dydnia brała udział w walnych zebraniach członków Stowarzyszenia 

i posiedzeniach zarządu Stowarzyszenia.  

 

Wspólnie z: 

Ochotniczą Strażą Pożarną w Grabówce realizowano zadanie pn.: ,,Przebudowa Domu 

Ludowego w Grabówce na cele kulturalne”, 

Ochotniczą Strażą Pożarną w Witryłowie realizowano zadanie pn.: „Utworzenie 

infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Witryłowie”, 

Stowarzyszeniem Obarzym 2009 realizowano zadanie pn.: „Utworzenie infrastruktury 

sportowo-rekreacyjnej w Obarzymie”, 

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Rozwoju Infrastruktury Turystycznej i/lub 

Rekreacyjnej i/lub Kulturalnej w/w zadania otrzymały dofinansowanie ze środków EFRR.  

Wysokość składki członkowskiej opłaconej w 2021r. wynosi 14 245,20 zł. 

Związek Gmin Wiejskich RP 

Gmina Dydnia jest członkiem Związku Gmin Wiejskich RP od 11 grudnia 2015 r. 

zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dydnia Nr XII/81/2015.  

 

Zgodnie ze statutem celem Związku jest: 

- wspieranie idei samorządności terytorialnej, obrona wspólnych interesów gmin 

wiejskich, dążenie do ich społeczno-gospodarczego rozwoju, w tym również wspieranie 

działalności naukowej i oświatowej oraz kulturalnej, a także kultury fizycznej i sportu; 

- reprezentacja interesów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz ich mieszkańców 

- reprezentowanie interesów zbiorowych swoich członków wobec organów władzy 

publicznej. 

W 2021 roku zapłacono roczną składkę w wysokości 3.287,48 zł. 

 

Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego  

Gmina Dydnia uchwałą Nr XXIII/163/2004 Rady Gminy Dydnia z dnia 29 grudnia 

2004 roku przystąpiła do związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego.  

Związek tworzą gminy z terenu województwa podkarpackiego: 

- Dubiecko 

- Dydnia 

- Dynów 

- Nozdrzec 

- Krzywcza 

oraz miasta: 

- Dynów 

- Dubiecko 

 

Związek pomaga w realizacji zadań publicznych tworzących go gmin w zakresie: 

- rozwijania przemysłu turystycznego, poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury 

turystycznej i okołoturystycznej, 

- rozwijania działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz zabytków, 

- edukacji krajoznawczej i ekologicznej. 
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Zgodnie z uchwałą Nr II/8/2018 Rady Gminy Dydnia z dnia 29 listopada 2018 roku w 

sprawie delegowania przedstawicieli Gminy Dydnia do Zgromadzenia Związku Gmin 

Turystycznych Pogórza Dynowskiego deleguję się jako przedstawicieli Wójta Gminy Dydnia i 

Kierownika Referatu Geodezji Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Obywatelskich.  

Gmina Dydnia w 2019 roku uczestniczyła w XVI Konferencji Naukowo-Technicznej 

„Błękitny San”, z tematem przewodnim: „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy gmin 

Pogórza Dynowskiego determinantą ochrony dóbr przyrodniczych i kulturowych oraz rozwoju 

turystyki”. 

W 2021 roku Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego był 

współorganizatorem wraz z Podkarpacką Regionalną Organizacją Turystyczną I 

Ogólnopolskiego Spływu Kajakowego „Błękitny San”, który odbył się w czerwcu. Celem 

wydarzenia była promocja walorów turystycznych gmin, przez które przepływa rzeka San i 

zapoznanie się z nadrzecznymi walorami krajobrazowo-przyrodniczymi oraz propagowanie 

zdrowego i aktywnego trybu życia. Trasa spływu została wytyczona m.in. na terenie Gminy 

Dydnia na odcinku rzeki w miejscowościach: Temeszów–Słonne–Krasiczyn–Przemyśl. 

W 2021 roku zapłacono składkę członkowską w wysokości 26.133,00 zł. 

 

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska 

Gmina Dydnia uchwałą Nr VIII/75/2019 Rady Gminy Dydnia z dnia 9 maja 2019 r. 

przystąpiła do Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska reprezentującego stronę polską 

Euroregionu Karpackiego. 

Celem Stowarzyszenia jest: 

1) Realizacja Misji, którą jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego 

poprzez wsparcie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. 

2) Tworzenie struktur współpracy transgranicznej i międzyregionalnej na terytorium 

Związku Międzyregionalnego „Euroregion Karpacki” – regionach przygranicznych 

państw leżących na obszarze Karpat, w oparciu o prawo krajowe i europejskie, na 

zasadach partnerstwa poziomego i pionowego, subsydiarności i demokratycznej 

reprezentacji podmiotów sektora: publicznego, prywatnego i pozarządowego.  

3) Realizacja Strategicznej Koncepcji „Karpacki Horyzont 2020” jako głównego 

mechanizmu realizacji Misji Stowarzyszenia, a także opracowywanie i wdrażanie innych 

strategicznych planów i programów działań o charakterze ogólnym i tematycznym.  

4) Koordynacja wykorzystania pomocy Unii Europejskiej przeznaczonej na współpracę 

transgraniczną i międzyregionalną w zakresie planowania, programowania, zarządzania, 

wdrażania i monitorowania działań: projektów, programów, strategii transgranicznych i 

międzyregionalnych na terytorium Związku Międzyregionalnego „Euroregion Karpacki” 

– regionów przygranicznych państw leżących na obszarze Karpat.  

5) Upowszechnianie wiedzy o historii, tradycjach i kulturze polskiej oraz kulturach krajów 

karpackich. 

6) Pogłębianie współpracy i rozwój dobrych stosunków pomiędzy państwami należącymi do 

Związku Międzyregionalnego Euroregion Karpacki. 

7) Wsparcie procesów gospodarczych oraz organizowanie współpracy instytucji 

okołobiznesowych na obszarze Euroregionu Karpackiego. Koordynacja współpracy 

gospodarczej z podmiotami sektora prywatnego spoza obszaru Euroregionu 

Karpackiego. 

8) Rozwój regionalnej i transgranicznej turystyki i agroturystyki. 

9) Promocja gmin i powiatów członkowskich SEKP, Województwa Podkarpackiego oraz 

Związku Międzyregionalnego Euroregion Karpacki za granicą. 
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10) Realizacja wizji tworzenia społeczeństwa informacyjnego na obszarze Związku 

Międzyregionalnego Euroregion Karpacki.  

11) Ochrona środowiska naturalnego na obszarze Związku Międzyregionalnego Euroregion 

Karpacki. 

12) Realizacja strategii tworzenia i wdrożenie systemu wdrażania Marki Karpackiej. 

13) Upowszechnianie wiedzy o gminach i powiatach, w tym szczególnie wchodzących w skład 

strony polskiej Euroregionu Karpackiego. 

14) Upowszechnianie wiedzy o Unii Europejskiej i podejmowanych przez nią działaniach. 

15) Ochrona zdrowia i podejmowanie działań profilaktycznych w tym zakresie. 

16) Wymiana kulturalna i naukowa. 

17) Wymiana doświadczeń z zakresu opieki socjalnej. 

18) Rozwiązywanie problemów rolnictwa i środowisk wiejskich.  

19) Wymiana doświadczeń z zakresu zarządzania administracją i podmiotami gosp. 

20) Wymiana doświadczeń związanych z działalnością samorządów lokalnych. 

21) Wymiana doświadczeń z zakresu rozwiązywania problemów szkolnictwa. 

22) Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania Marką Karpacką. 

23) Współpraca na rzecz popularyzacji i wdrażania Konwencji Karpackiej. 

24) Opracowanie i wdrożenie Makroregionalnej Strategii Karpackiej. 

25) Zarządzanie działalnością Karpackiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Sieci Miast 

Euroregionu Karpackiego oraz Karpackiego Forum Organizacji Pozarządowych. 

26) Tworzenie i zarządzanie tematycznymi klastrami. 

Kwota składki członkowskiej za 2021r. wynosi 4.822,00 zł. 

 

Stowarzyszenie Samorządów Pogórza Karpackiego 

Od sierpnia 2019r na mocy uchwały nr XII/108/2019 z dnia 26.08.2019r., gmina 

Dydnia jest członkiem nowopowstałego (sierpień 2019r.) Stowarzyszenia Samorządów 

Pogórza Karpackiego. 

Stowarzyszenie Samorządów Pogórza Karpackiego (zwane dalej Stowarzyszeniem) jest 

dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem gmin i powiatów, którego misją jest: 

wspieranie idei samorządności lokalnej z uwzględnieniem historycznych więzi i kulturowego 

dziedzictwa, obrona wspólnych interesów podmiotów będących członkami Stowarzyszenia, 

integrowanie na płaszczyźnie regionalnej gmin i powiatów należących do Stowarzyszenia, 

kształtowanie wspólnej polityki samorządów lokalnych i lobbingu samorządowego, wspieranie 

inicjatyw na rzecz rozwoju gmin i powiatów, wymiana doświadczeń i upowszechnianie 

modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju lokalnego i zarządzania w gminach i powiatach. 

Celem Stowarzyszenia jest: 

1) upowszechnianie idei samorządności lokalnej i regionalnej oraz wspieranie jej rozwoju, 

2) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

3) podtrzymywanie tożsamości regionalnej mieszkańców regionu podkarpacia w 

szczególności mieszkańców regionu przynależnego do Stowarzyszenia, ich 

odpowiedzialności za ochronę dziedzictwa kulturowego, historycznego i 

przyrodniczego oraz walorów środowiska naturalnego, piękna przyrody i krajobrazu 

regionu, 

4) ochrona wspólnych interesów członków Stowarzyszenia, 

5) kształtowanie wspólnej polityki samorządów lokalnych, 

6) promowanie osiągnięć gmin i powiatów zrzeszonych w Stowarzyszeniu, 

7) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, 

8) wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, 
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9) wspieranie rozwoju obszarów wiejskich, 

10) wspieranie uczestnictwa gmin i powiatów zrzeszonych w Stowarzyszeniu w programach 

Unii Europejskiej oraz skutecznego wykorzystania unijnych środków pomocowych, 

11) prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 

współpracy, 

12) wspieranie integracji środowisk samorządowych, rozwój kadr/kapitału ludzkiego, 

13) działanie na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 

14) działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego, 

15) działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia, 

16) wspieranie rozwoju infrastruktury komunikacyjnej i transportowej na poziomie 

lokalnym i regionalnym z uwzględnieniem zasad transportu zrównoważonego oraz 

podejmowanie inicjatyw dotyczących rozwoju turystyki w regionie; 

17) popularyzowanie wiedzy o regionie Pogórza Karpackiego, 

18) wspomaganie członków w realizacji ich zadań; 

19) wspieranie międzyregionalnej współpracy zagranicznej gmin i powiatów. 

 

Działalność Stowarzyszenia służąca realizacji w/w celów obejmuje następujące zadania: 

1) wspólne działania na rzecz: ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, 

rozwoju infrastruktury drogowej i turystycznej oraz działania na rzecz spójności 

przestrzennej i społecznej na obszarze Pogórza Karpackiego we wszystkich 

przewidzianych prawem formach, 

2) promocja obszaru Pogórza Karpackiego, 

3) działania na rzecz rozwoju Pogórza Karpackiego przy współpracy m.in. samorządów, 

ośrodków kultury i organizacji pozarządowych, 

4) opracowanie programów/przedsięwzięć gospodarczych w zakresie zadań o charakterze 

użyteczności publicznej, 

5) podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru, 

6) promocja walorów turystycznych obszaru, promocja marki karpackiej oraz podniesienie 

atrakcyjności kulturalno-oświatowej Pogórza Karpackiego oraz zwiększenie dostępności 

do dóbr kultury, 

7) pozyskiwanie środków finansowych krajowych i zagranicznych na wskazywane cele, 

8) rozwój potencjału endogenicznego obszaru Pogórza Karpackiego m.in. infrastruktura 

uzdrowiskowa, turystyczno-rekreacyjna oraz służąca zaspokajaniu potrzeb odnoszących 

się do życia społeczno-gospodarczego, 

9) wszechstronna współpraca m.in. z organizacjami, stowarzyszeniami oraz instytucjami 

administracji rządowej, 

10) wyrażanie opinii i reprezentowanie wspólnych interesów członków Stowarzyszenia 

wobec administracji rządowej (centralnej i wojewódzkiej) oraz samorządowej szczebla 

wojewódzkiego, jak również innych organizacji samorządowych, gospodarczych i 

społecznych oraz mediów, 

11) występowanie z inicjatywami na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego w województwie, 

12) organizowanie kształcenia i szkolenia samorządowców. 

W 2021r., gmina Dydnia z tytułu członkostwa w stowarzyszeniu nie poniosła żadnych 

wydatków. 

 

6.2 Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

Gminny Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego uchwalony został Uchwałą XXVIII/238/2020 

Rady Gminy Dydnia w dniu 29 października 2020 r, po przeprowadzeniu zgodnie z uchwałą nr 
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XLIII/302/2010 Rady Gminy Dydnia z dnia 5 listopada 2010 r. konsultacji z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z ww. 

projektem zostało umieszczone w dniu 4 września 2020 w Biuletynie informacji Publicznej, na 

stronie gminy Dydnia oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Dydnia. 

Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich wniosków i uwag w formie 

pisemnej poczta tradycyjna. W przeprowadzonych konsultacjach nie wzięły udziału żadne 

organizacje. 

 Działalność organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych jest istotną cechą 

społeczeństwa, jest elementem spajającym i aktywizującym społeczność lokalną. Organizacje 

pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie są cennym partnerem Gminy 

w wykonywaniu jej zadań publicznych ze względu na rozległość zakresu podejmowanych zadań 

i ich społeczny charakter oraz wzrastający poziom realizowanych usług. 

Realizacja głównego celu Programu  opierała się na zaspakajaniu potrzeb mieszkańców 

gminy Dydnia, oraz wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez budowanie 

i umacnianie partnerstwa pomiędzy Gminą Dydnia a organizacjami pozarządowymi. 

Natomiast główny cel programu współpracy realizowany był na podstawie celów 

szczegółowych zawartych w programie tj.: 

- podejmowanie i rozwijanie wspólnych inicjatyw na rzecz zwiększenia aktywności 

mieszkańców Gminy Dydnia, 

- podnoszenie skuteczności i efektywności działań w sferze zadań publicznych, 

- zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy, 

- przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego grup i osób, 

- umacnianie w społecznej świadomości poczucia odpowiedzialności za rozwój 

lokalnego środowiska, 

- wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie realizacji zadań publicznych 

z jednoczesnym zagwarantowaniem środków na ich realizację, 

- integracja podmiotów kreujących politykę lokalną w sferze zadań publicznych 

wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy. 

 

Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi były głównie zadania 

realizowane w zakresie: 

 1) Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, 

2) Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

3) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

4) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

5) Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 

6) Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

7) Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

8) Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, 

9) Ratownictwa i ochrony ludności, 

10) Pomocy społecznej w zakresie świadczenia usług opiekuńczych na rzecz osób, które z 

powodu wieku, choroby i innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, 

oraz zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomani dla Gminy Dydnia na 2021 rok., zadania 

wynikające ze Strategii Rozwoju Gminy Dydnia. 
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W roku 2021  Gmina Dydnia wspierała zadania realizowane przez organizacje 

pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie. Wsparcie Gminy dotyczyło finansowania lub dofinansowania realizacji zadań 

pożytku publicznego, mieszczących się w katalogu zadań własnych Gminy.  

 

Realizacja zadań na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie na wniosek organizacji pozarządowej: 

 

Wnioskodawca – 

organizacja składająca 

ofertę na wykonanie 

zadania 

Tytuł zadania Przyznana kwota 

dotacji 

w zł 

Koło Gospodyń Wiejskich w 

Niebocku 

Dożynki wiejskie i spotkanie 

wigilijne dla seniorów i osób 

samotnych” 

2 800,00 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 

Końskie 

„Końskie, Nasze miejsce na Ziemi” 1 500,00 

Stowarzyszenie Na Rzecz 

Odnowy i Rozwoju Wsi 

Grabówka 

„„Zaszczep się kulturą”- Spotkania 

z kulturą w Gminie Dydnia” 

12 700,00 

Ochotnicza Straż Pożarna w 

Jabłonce 

„Mały Strażak - Wielki Bohater” 800,00 

Ochotnica Straż Pożarna w 

Dydni 

„Każdy strażak pomoże każdemu 

żyć zdrowo i na kolorowo” 

1 800,00 

Stowarzyszenie Obarzym 

2009 

„Dbałość o społeczność poprzez 

edukacje w zakresie ratownictwa, 

rozwijanie we wspólnocie dobrych 

praktyk” 

1 500,00 

Stowarzyszenie „Ziemia 

Dydyńska  Przyjazna 

Dzieciom” 

„Nasz zielony ogród”– 900,00 

R a z e m  22 000,00 

 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Końskie nie zrealizowało zadania a dotacja została zwrócona. 
 
Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe mogą złożyć oferty z pominięciem 
otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub 
regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki: 
1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 
10.000 zł; 
2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. 
 
 
 
Z oferty tej skorzystało 2 organizacje pozarządowe: 
 
1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Dydnia na zadanie pn.: „Spotkanie 

Dożynkowe” otrzymało dofinansowanie w kwocie 6 000,00 zł. „Spotkanie promujące 
tradycje Gminy Dydnia” otrzymało dofinansowanie w kwocie 2 000,00 zł 
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2. Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy Victoria” Niebocko na zadanie pn.: „Program 
Klub” otrzymało dofinansowanie 1 500,00 zł. 

 
Zakres wsparcia w ramach ogłaszanych przez Gminę otwartych konkursów 

ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej: 

 

Wnioskodawca – 

organizacja składająca 

ofertę na wykonanie 

zadania 

Tytuł zadania Przyznana 

kwota dotacji 

w zł 

Uczniowski Ludowy Klub 

Sportowy „Orły”  Jabłonka 

 

„Organizacja oraz uczestnictwo w 

zawodach sportowych ULKS „Orły” 

Jabłonka” 

16 000,00 

Uczniowski Klub Sportowy 

„Olimpijczyk” Dydnia 

 

„ Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla 

dzieci i młodzieży - piłka siatkowa” 

2 800,00 

Ludowy Klub Sportowy 

„Viktoria”  Niebocko 

„Po mistrzostwo - organizacja oraz 

udział w zawodach sportowych LKS 

„Victoria” Niebocko” 

24 700,00 

 Uczniowski Ludowy Klub 

Sportowy „Grabowianka”  

Grabówka 

„ Organizacja zawodów sportowych i 

uczestnictwo w tych zawodach” 

39 000,00 

Ludowy Klub Sportowy „Zryw”   

Dydnia 

„Organizacja i uczestnictwo w 

zawodach sportowych klubu LKS 

”ZRYW” Dydnia” 

17 500,00 

Razem  100 000,00 

 

Klub sportowy LKS „Viktoria” Niebocko zwrócił do budżetu gminy Dydnia kwotę 

3000,00 zł z powodu braku grupy juniorów w rundzie wiosennej i jesiennej. 

Klub sportowy LKS „Zryw” Dydnia zwrócił do budżetu gminy Dydnia kwotę 1 500,00 zł 

z powodu nieutworzenia grupy juniorów w rundzie jesiennej. 

 

Realizacja zadań publicznych ogółem w 2021 r.: 

Nazwa Całkowity koszt 

zadań 

Kwota wsparcia – 

udzielonej  dotacji 

z  budżetu Gminy 

Zakres wsparcia przez Gminę w 

zakresie realizacji Programu 

profilaktyki rozwiazywania 

problemów alkoholowych i 

przeciwdziałania narkomanii 

12 940,96 7 210,00 

Zakres wsparcia przez Gminę w 

zakresie upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu 

143 480,00 95 500,00 

Wsparcie w ramach wniosku 

organizacji na podstawie art. 19a 

35 308,90 29 670,00 
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ustawy o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie 

Ogółem 189 669,86 132 380,00 

 

Organizacje pozarządowe prowadzą swoją działalność z wykorzystaniem mienia 

gminnego, tj. boisk sportowych, świetlic wiejskich, terenów rekreacyjnych. Obiekty te w części 

lub w całości są nieodpłatnie użyczane organizacjom na prowadzenie ich działalności 

statutowej jak również  w celu realizacji zadań publicznych zlecanych przez Gminę. 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi opierała się również na wsparciu działań  

organizacji, szczególnie organizacji, których celem statutowym są zadania w zakresie odnowy 

wsi, w zakresie promocji zasobów kulturowych, w tym produktów lokalnych. 
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VII. Ochrona środowiska. 

7.1 Gminy Program Ochrony Środowiska 

Obowiązek opracowania Programu Ochrony Środowiska wynika z ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska. 

Wymogi ochrony środowiska muszą być przestrzegane w uchwalonych przez gminy 

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz w podejmowanych ustawach w 

tym w Gminnym Programie Ochrony Środowiska. 

Polityka ochrony środowiska jest prowadzona na podstawie strategii rozwoju, 

programów i dokumentów programowych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. 

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 

Organ wykonawczy gminy, w celu realizacji polityki ochrony środowiska, sporządza 

gminny program ochrony środowiska, uwzględniając cele zawarte w strategiach, programach i 

dokumentach programowych oraz poddaje do zaopiniowania przez organ wykonawczy 

powiatu. 

Z wykonania programów ochrony środowiska organ wykonawczy gminy sporządza co 

2 lata raporty, które przedstawia się radzie gminy. Po przedstawieniu raportów odpowiednio 

sejmikowi województwa, radzie powiatu albo radzie gminy, raporty są przekazywane przez 

organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy odpowiednio do ministra właściwego do 

spraw środowiska, organu wykonawczego województwa i organu wykonawczego powiatu. 

W 2021r., Gmina Dydnia  nie opracowała Gminnego Programu Ochrony Środowiska. 

 

7.2 Program Gospodarki Niskoemisyjnej 

Obowiązku stworzenia planu gospodarki niskoemisyjnej nie wymuszają ustawy. Jest to 

decyzja rad gmin i społeczności lokalnych, które dostrzegają korzyści wynikające ze 

sporządzenia takiego dokumentu. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest dokumentem, 

który pomaga gminom (w niektórych przypadkach jest obligatoryjny) w pozyskiwaniu środków 

pieniężnych z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. 

Dofinansowane mogą być działania dotyczące m.in. termomodernizacji budynków, instalacji 

odnawialnych źródeł energii (panele solarne, ogniwa fotowoltaiczne) oraz wszelkie inwestycje 

dążące do zwiększenia efektywności energetycznej i tym samym do poprawy jakości powietrza. 

Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń takich jak dwutlenek węgla, czy pył zawieszony prowadzi 

do zwiększenia komfortu życia mieszkańców gminy. PGN obejmuje swoimi działaniami 

wszystkie sektory życia i rozwoju gminy tj. sektor budynków mieszkaniowych, budynków 

użyteczności publicznej, budynków komunalnych, usługowych, czy produkcyjnych, sektor 

przemysłu, rozwój linii technologicznych, transportu oraz sektor oświetlenia publicznego. 

Posiadanie PGN potwierdza, że gmina zna sytuację energetyczną na swoim terenie i 

przemyślała na najbliższe lata działania poprawiające efektywność energetyczną oraz iż ważne 

są dla niej ochrona klimatu, zmniejszenie emisji CO2, wykorzystanie energii odnawialnej, 

poprawa jakości powietrza i życia mieszkańców. 

W marcu 2017 roku uchwałą Nr 216/XXX/2017 rada Gminy Dydnia Program 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dydnia na lata 2017-2022. Następnie w lipcu 2017r. 

uchwałą Nr XXXIII/237/2017Rady Gminy Dydnia został przyjęty  Program Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Dydnia na lata 2017-2022 – jego aktualizacja dotyczące farm 

fotowoltaicznych na gruntach. 

Zgodnie z zapisami PGN przewidziano monitoring realizacji programu nie rzadziej niż raz na 

4 lata. W 2020 roku Gmina Dydnia wspólnie z Gminą Zagórz realizowała projekt dotyczący 

Odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Dydnia. W ramach projektu 
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zamontowano 98 instalacji solarnych, 65 instalacji fotowoltaicznych oraz 14 kotłów 

opalanych biomasą. 

W związku z powyższym w 2021r. nie aktualizowano programu, nie dokonywano też jego 

ewaluacji.   
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7.3 Kanalizacja sanitarna i wodociągi 

Obecnie w Gminie Dydnia wybudowanych jest 4 oczyszczalnie ścieków w 
miejscowościach Jabłonka 190 m3/d, Krzemienna500 m3/d, Witryłów 100 m3/d i Ulucz 30 
m3/d.  

Ze zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej korzystają mieszkańcy: 

 

1. Niebocka: 
Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej wynosi:  fi 250 mm –   3 854 mb 

 fi 200 mm -  6 419 mb 
 fi 160 mm – 14 164 mb 

Długość przyłączy kanalizacyjnych do sieci:               fi 160 mm  - 3 584 mb 

szt. przyłączy 326 

Liczba ludności objęta systemem kanalizacji sanitarnej   1164 

 

2. Jabłonki:  
Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej wynosi:  fi 250 mm – 865 mb 

  fi 200 mm  -  4 411,6 mb 
  fi 160 mm – 7 836,0 mb 
Długość przyłączy kanalizacyjnych do sieci fi 150 mm -  2938,0 mb 
szt. przyłączy 235  

Liczba ludności objęta systemem kanalizacji sanitarnej   764 

 

3. Dydni:  
Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej wynosi:     fi 250 mm- 3 129 mb 
 fi 200 mm – 20 117 mb 
  fi 160 mm – 3 743 mb 
Długość przyłączy kanalizacyjnych do sieci: fi 160 mm - 5 500 mb 
szt. przyłączy 302  
Liczba ludności objęta systemem kanalizacji sanitarnej  1099 

 

4. Krzemiennej: 
Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej wynosi:     fi 300 mm – 1 193 mb 
 fi 250 mm – 1603,5 mb  
 fi 200 mm – 5 006,5 mb 
 fi 160 mm – 836 mb 
 rurociągi tłoczne fi 140 mm – 1 207 mb 
Długość przyłączy kanalizacyjnych do sieci: fi 160 mm – 2500 mb 
szt. przyłączy  103 
pompownie sieciowe – 3 szt. 
Liczba ludności objęta systemem kanalizacji sanitarnej   287 

 

5. Końskieg0: 

Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej wynosi: fi 250 mm – 1 145,0 mb 
 fi 200 mm – 3279,0 mb 
  fi 160 mm – 4 243 mb  
Długość przyłączy kanalizacyjnych do sieci: fi 160 mm - 534 mb 
szt. przyłączy 100 

Liczba ludności objęta systemem kanalizacji sanitarnej  323 

 

6. Witryłowa: 
Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej wynosi: fi  250 mm – 2627 mb 
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 fi 200 mm – 575 mb 
 fi 160 mm  - 2 257,0 mb 
 tłoczny fi 63 mm – 505 mb 
 pompownia ścieków fi 1200 mmm 
Długość przyłączy kanalizacyjnych do sieci:       fi 160 mm – 334 mb 
Liczba przyłączy kanalizacyjnych szt. 98 
Liczba ludności objęta systemem kanalizacji sanitarnej   251  

 

7. Ulucza: 

Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej wynosi:  fi 150 ÷ 200 mm - 1023,5 mb 
 rurociąg tłoczny fi 75 mm – 173.5 mb 

Liczba przyłączy kanalizacyjnych szt. 14 

Liczba ludności objęta systemem kanalizacji sanitarnej -  40 

 

8. Krzywego: 

Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej wynosi: fi 200 mm – 2 894 mb 
  160 mm 3 320,0 mb 
Długość przyłączy kanalizacyjnych do sieci  fi 160 mm – 1 028 mb 
Liczba przyłączy kanalizacyjnych szt. 86 
Liczba ludności objęta systemem kanalizacji sanitarnej   282 

 

9. Wydrnej: 

Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej wynosi:   fi 200 mm – 4 675 mb 
 fi 160 mm – 7 547 mb 

   rurociąg  tłoczny  fi 63 mm – 170 mb 
Przepompownie ścieków P1 i P2 
Długość przyłączy kanalizacyjnych do sieci:   fi 160 mm – 324 mb 
Liczba przyłączy kanalizacyjnych szt. 127 
Liczba ludności objęta systemem kanalizacji sanitarnej   429 

 

10. Grabówki: 

           Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej wynosi: fi  250 mm – 579 mb 
 fi 200 mm – 3 423 mb 
 fi 160 mm  -  6 490 mb 
 tłoczny fi 63 mm – 317 mb 

Przepompownie ścieków P1 i P2 

Liczba przyłączy kanalizacyjnych szt. 105 

Liczba ludności objęta systemem kanalizacji sanitarnej   345 

 

Ścieki z Niebocka odprowadzane są do oczyszczalni w Grabownicy. Ścieki z Dydni, 

Krzemiennej, Krzywego Wydrnej do oczyszczalni w Krzemiennej. Ścieki z Końskiego i 

Witryłowa do oczyszczalni w Witryłowie, ścieki z Jabłonki do oczyszczalni w Jabłonce, 

natomiast z Ulucza do oczyszczalni w Uluczu.  

Wodociągi wybudowane są na terenie dawnych PGR w Uluczu i w Witryłowie oraz w 

Końskiem. Pozostała część gospodarstw w tych miejscowościach oraz w pozostałych 

miejscowościach korzysta z indywidualnych ujęć wody. 

Wodociągi w Gminie Dydnia: 

- wodociąg w miejscowości Ulucz o wydajności 14 m3 na dobę, 

- wodociąg w miejscowości  Witryłów o wydajności 16 m3 na dobę, 

- wodociąg w Końskiem o wydajności 10 m3 na dobę, 
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- istniejące ujęcia wody przy obiektach komunalnych na terenie Gminy Dydnia (studnie 

głębinowe i studnie kopane). 

Opłaty mieszkańców za korzystanie z kanalizacji sanitarnej i wodociągu  
Na podstawie decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Nr RZ.RZT.70.179.2021.MKO z dnia 

09.07.2021r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego 

odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych od dnia  

23 lipca 2021r. obowiązują następujące stawki: 

 
ULUCZ: 

- za dostarczoną wodę  5,17 zł/m3 netto 

- za odprowadzenie ścieków 6,01 zł/m3 netto 

 
ULUCZ – Podmioty gospodarcze: 

- za dostarczoną wodę 8,97 zł/m3 netto 

- za odprowadzenie ścieków 10,80 zł/m3 netto 

 
WITRYŁÓW: 

- za dostarczoną wodę 5,06 zł/m3 netto 

- za odprowadzenie ścieków 4,16 zł/m3 netto 

 
WITRYŁÓW – Podmioty gospodarcze: 

- za dostarczoną wodę 7,71zł/m3 netto 

- za odprowadzenie ścieków 4,23 zł/m3 netto 

 
KOŃSKIE: 

- za dostarczoną wodę 4,95 zł/m3 netto 

- za odprowadzenie ścieków 4,16 zł/m3 netto 

 
KOŃSKIE – Podmioty gospodarcze: 

- za dostarczoną wodę  6,40 zł/m3 netto 

- za odprowadzenie ścieków  4,23 zł/m3 netto 

 
JABŁONKA: 

- za odprowadzenie ścieków 3,52 zł/m3 netto 

 
JABŁONKA – Podmioty gospodarcze: 

- za odprowadzenie ścieków 3,52 zł/m3 netto 

 
NIEBOCKO, GRABÓKA: 

- za odprowadzenie ścieków  5,34 zł/m3 netto 

 
NIEBOCKO, GRABÓWKA– Podmioty gospodarcze: 

- za odprowadzenie ścieków 6,66 zł/m3 netto 

 

DYDNIA, KRZEMIENNA, KRZYWE, WYDRNA, OBARZYM: 

- za odprowadzenie ścieków 4,16 zł/m3 netto 
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DYDNIA, KRZEMIENNA, KRZYWE, WYDRNA, OBARZYM – Podmioty gospodarcze: 

- za odprowadzenie ścieków  4,16 zł/m3 netto 

 
Ewidencja zbiorników bezodpływowych 
 
Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach, gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji: 

1) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu 

opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej; 

2) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania 

się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci 

kanalizacyjnej; 

3) umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców 

obowiązków wynikających z ustawy. 

W 2020r. Gmina Dydnia kontynuowała działania związane z utworzeniem ewidencji 

zbiorników bezodpływowych jak również z kontrolą częstotliwości opróżniania zbiorników 

bezodpływowych.  

Wg. stanu na 31.12.2021r., ewidencja zbiorników liczy 281 pozycje.  

 

Ewidencja zbiorników bezodpływowych wg stanu na 31.12.2019r., w 

rozbiciu na poszczególne miejscowości. 

 

 
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji  urządzeń wodociągowych i 

kanalizacyjnych 
Zgodnie z art. 21 ust. 1-7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 

opracowuje wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu.  

 
 

Miejscowość Zbiornik bezodpływowy 
(szambo) 

Niebocko 16 

Dydnia 23 

Jabłonka 20 

Krzemienna 9 

Krzywe 6 

Końskie 3 

Witryłów 15 

Wydrna 7 

Ulucz 3 

Niewistka 56 

Temeszów 58  

Obarzym 53 

Grabówka 9 

RAZEM 281 
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Plan określa w szczególności: 

 planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych; 

 przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach; 

 przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków; 

 nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach; 

 sposoby finansowania planowanych inwestycji. 
Obowiązek opracowania planu nie dotyczy przedsiębiorstw wodociągowo-

kanalizacyjnych, które nie planują budowy urządzeń wodociągowych lub urządzeń 
kanalizacyjnych. 

Wg stanu na dzień 31.12.2021r. nie opracowano Wieloletniego planu rozwoju i 
modernizacji  urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Zadania związane z rozbudową sieci 
kanalizacyjnej są realizowane na bieżąco adekwatnie do wysokości środków budżetowych 
przeznaczonych na rozbudowę sieci. 

 
7.4 Gospodarka odpadami 

Od 2012 roku ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach został zmieniony 

system gospodarowania odpadami.  

Gminy zostały zobowiązane do zorganizowania przetargów na odbiór i 

zagospodarowanie odpadów. W Gminie Dydnia odbiorem odpadów komunalnych zajmuje się 

firma EKOMAX z Jasła od mieszkańców oraz Firma KARAT Toruń z PSZOK wyłonione  

w drodze przetargu. Odpady odbierane bezpośrednio od mieszkańców, zgodnie z 

porozumieniem  trafiają do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych 

(RIPOK) w Krośnie, natomiast z PSZOK do Firmy Karat w Toruniu zgodnie z zawartą umową. 

Stosownie do zapisów ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach system 

gospodarki odpadami w całości jest finansowany z opłat mieszkańców. Gmina nie 

może dopłacać do gospodarki odpadami ani też czerpać z niej zysków. 

Zestawienie kosztów systemu gospodarki odpadami - koszty wywozu 

odpadów oraz wpłaty mieszkańców w poszczególnych latach 

 
 
Rok   Dochody   Wydatki Różnica 
 
2015 515 768,76 439 524,77 76 243,99 
2016 501 944,85 554 512,97 -52 568,12 
2017 491 876,65 581 893,79 -90 017,14 
2018 566 506,78 607 001,12 -40 494,34 
2019  633 977,77 620 562,98 13 414,79 

2020       938 420,34       862 009,77         18 576,11 
2021   1 172 424,10   1 124 444,47    47 979,63 
                 

Na wydatki  w kwocie 1 124 444,47 zł  składają się:  

 

Opłata  (dotacja za odpady) do RIPOK w Krośnie    426 292,00 zł 
PSZOK w Jabłonce (obsługa)               20 100,00 zł 
Koszty administracyjne                83 459,46 zł 
Odbiór odpadów z miejsc publicznych                  33 417,53 zł 
Zapłata za odbiór i transport (EKOMAX Jasło)         278 211,77 zł 
Zapłata za odbiór odpadów z PSZOK (KARAT)          253 843,20 zł 
Zapłata za odbiór leków z aptek                                      3 475,01 zł 
Zakup pojemników do segregacji odpadów                   25 645,50 zł 
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Na 31.12.2021 roku na terenie Gminy Dydnia zameldowanych było na pobyt stały 7 751 osób  
w tym: 
Dydnia 1473 
Grabówka 550 
Jabłonica Ruska 2 
Jabłonka 1045 
Końskie 467 
Krzemienna 393 
Krzywe 383 
Niebocko 1502 
Niewistka 274 
Obarzym 318 
Temeszów 299 
Ulucz 78 
Witryłów 409 
Wydrna 558 
 
Liczba złożonych deklaracji 1 914 
Liczba osób objętych systemem gospodarowania odpadami 6 179. 
 

Różnica między liczbą osób zameldowanych, a liczbą osób zamieszkałych podlegających 

ewidencji w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi wynika głównie z faktu, iż 

wielu mieszkańców przebywa stale poza granicami kraju i w innych miastach Polski. Wiele 

osób zmienia deklarację, zgłaszając swój wyjazd, nawet sezonowy - na kilka miesięcy, jednak 

niewiele osób zmienia deklaracje z powodu powrotu do miejsca zamieszkania. Z tego powodu 

liczba osób wskazanych w deklaracjach może nie odzwierciedlać stanu demografii na terenie 

gminy. 

 

Zestawienie ilości i rodzaju odpadów komunalnych (w Mg) w 
poszczególnych latach: 

 
Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Niesegregowane 

(zmieszane)  odpady 

komunalne 

322,12 355,91 405,400 462,62 444,7 331,30 

Inne odpady nieulegające 

biodegradacji 

13,89 24,69 35,300 19,73 17,93 15,55 

Opakowania z tworzyw 

sztucznych 

35,15 43,65 55,750 58,04 84,02 14,08 

Odpady wielkogabarytowe 49,71 92,45 123,040 206,95 91,30 59,556 

Opakowania ze szkła 78,73 71,16 86,670 85,36 85,36 106,54 

Opakowania z metali 1,66 2,06 1,830 0,12 0,32 0,11 

Zużyte opony 13,89 18,75 32,340 38,07 10,88 32,06 

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone 

0,17 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zużyte urządzenia 

elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 

01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

7,86 7,98 3,760 0,00 0,00 2,666 
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Zmieszane odpady 

opakowaniowe  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121,99 

Opakowania z papieru i 

tektury 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,34 

Razem 523,18 619,82 744,09 870,89 734,51 686,19 

 

Szczegółowe zestawienie ilości i rodzaju odpadów komunalnych  ( Mg) w 2021 r. 

 

Niesegregowane (zmieszane)  odpady komunalne 354,36 

Inne odpady nieulegające biodegradacji        11,95 

Opakowania z tworzyw sztucznych                3,65 

Odpady wielkogabarytowe                   189,03 

Opakowania ze szkła 126,79 

Opakowania z metali              0,00 

Zmieszane odpady opakowaniowe       142,36 

Opakowania z papieru i tektury 5,31 

Zużyte opony                 46,02 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

             inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 

             zawierające niebezpieczne składniki               0,00 

 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach, każda gmina ma obowiązek utworzenia i prowadzenia Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).PSZOK został uruchomiony w 2019 

roku. 

 

W PSZOK-u w roku 2021 zebrano następujące rodzaje odpadów, które zgodnie  

- z zawartą umową zostały przekazane firmie Karat do zagospodarowania: 

- zużyte opony, 

- meble i inne odpady wielkogabarytowe,  
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VIII. Oświata 

Zespół Obsługi Szkół Gminy Dydnia jest jednostką organizacyjną utworzoną w celu 

wykonywania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i szkoły muzycznej, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Dydnia. 

Działalnością Zespołu kieruje dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz. Zespół jest 

jednostką budżetową Gminy Dydnia. 

 

Podstawą działania jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Radę Gminy Dydnia. 

Bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem Zespołu sprawuje Wójt Gminy. 

 

Celem Zespołu jest zapewnienie obsługi niżej wymienionym szkołom: 

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Dydni, 

Szkoła Podstawowa w Grabówce, 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jabłonce, 

Szkoła Podstawowa im. Abpa Ignacego Tokarczuka  w  Końskiem, 

Zespół Szkół w Niebocku w skład którego wchodzą: 

 a) Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Niebocku, 

 b) Przedszkole w Niebocku, 

Szkoła Podstawowa w Wydrnej, 

Samorządowe Przedszkole w Dydni, 

Szkoła Muzyczna I stopnia w Dydni.  

 

Żłobek Gminny w Dydni utworzony w ramach rządowego programu Maluch+ z 

dofinansowaniem 13 miejsc opieki. 

 

Stowarzyszenie ”Ziemia Dydyńska Przyjazna Dzieciom” w roku szkolnym 2020/2021 

było organem prowadzącym dla: 

- Szkoły Podstawowej w Obarzymie 

- Szkoły Podstawowej w Niewistce. 

 

Stan organizacji placówek oświatowych w Gminie Dydnia w roku szkolnym 
2020/2021 (stan na 30.09.2020 wg SIO) 

 

Placówka  0 I II III IV V VI VII VIII Suma 

Szkoła 
Podstawowa 
w Dydni 

liczba uczniów 28 26 19 25 26 17 36 31 24 232 

liczba oddziałów 2 1 1 1 1 1 2 2 1 12 

Zespół Szkół 
w Niebocku 

liczba uczniów 69 17 15 16 17 9 29 32 23 227 

liczba oddziałów 3 1 1 1 1 1 2 2 1 13 

Szkoła 
Podstawowa 
w Jabłonce 

liczba uczniów 16 9 7 10 12 6 14 19 10 103 

liczba oddziałów 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Szkoła 
Podstawowa 
w Końskiem 

liczba uczniów 1 10 12 8 5 10 13 5 10 74 

liczba oddziałów 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Szkoła 
Podstawowa 
w Grabówce 

liczba uczniów 10 3 4 4 0 0 0 0 0 21 

liczba oddziałów 1 1 1 1 0 0 0 0 0 4 
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Szkoła 
Podstawowa 
w Wydrnej 

liczba uczniów 6 5 6 5      22 

liczba oddziałów 1 1 1 1      4 

Samorządow
e Przedszkole 

liczba uczniów 74         74 

liczba oddziałów 3         3 

Szkoła 
Muzyczna 

cykl czteroletni  7 12 9 7     35 

cykl sześcioletni  18 17 20 9 11 17   92 

Szkoła 
Podstawowa 
w Niewistce 

liczba uczniów 4 4 3 1      12 

liczba oddziałów 1 1 1 1      4 

Szkoła 
Podstawowa 
w Obarzymie 

liczba uczniów 3 5 0 2      10 

liczba oddziałów 1 1 - 1      3 

Ogółem 
Liczba uczniów 

 902 

 

Ogólna liczba uczniów w roku szkolnym 2020/2021 – 902.  

W stosunku do roku szkolnego 2019/2020 mniej o 31 uczniów. 

 

Pracownicy gminnych placówek i system doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

Poziom zatrudnienia w placówkach oświatowych w przeliczeniu na pełny etat w roku 

szkolnym 2020/2021 (stan na dzień 30 września 2020 r.) przedstawiono w poniższej tabeli. 

 

Placówka Ogółem 
w tym: 

obsługa nauczyciele 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jabłonce 15,64 2,65 12,99 

Szkoła Podstawowa w Wydrnej 4,53 1 3,53 

Zespół Szkół w Niebocku 33,79 9,5 24,29 

Samorządowe Przedszkole w Dydni 13,25 8,16 5,09 

Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w 

Dydni 
37,81 5,5 32,31 

Szkoła Podstawowa im. Ks. Abpa Ignacego 

Tokarczuka w Końskiem 
13,95 2 11,95 

Szkoła Podstawowa w Grabówce 5 1 4 

Szkoła Muzyczna I stopnia w Dydni 21,38 2,5 18,88 

Razem: 145,35 32,31 113,04 
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Stopień awansu zawodowego zatrudnionych nauczycieli w placówkach 
oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 w przeliczeniu na pełny etat (stan na 
dzień 30 września 2020 r.):  
 

Placówka 
Stopień awansu zawodowego 

Razem: 
stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

Szkoła Podstawowa im. 

Jana Pawła II w 

Jabłonce 

1 0,58 2 9,41 12,99 

Szkoła Podstawowa w 

Wydrnej 
0 0 0 3,53 3,53 

Zespół Szkół w 

Niebocku 
0 3,12 0,5 20,67 24,29 

Samorządowe 

Przedszkole 

w Dydni 

0,09 2 1 2 5,09 

Szkoła Podstawowa im. 

Św. Królowej Jadwigi w 

Dydni 

1 1,02 0 30,29 32,31 

Szkoła Podstawowa im. 

Ks. Abpa Ignacego 

Tokarczuka 

w Końskiem 

0,06 1,22 2 8,67 11,95 

Szkoła Podstawowa 

w Grabówce 
0 0 1 3 4 

Szkoła Muzyczna I 

stopnia 

w Dydni 

0,82 2,49 9,25 6,32 18,88 

Razem: 2,97 10,43 15,75 83,89 113,04 
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Wyniki zewnętrznych egzaminów klas VIII w Gminie Dydnia w roku szkolnym 

2020/2021 

 Do egzaminu ośmioklasisty w roku szkolnym 2020/2021 przystąpiło 63 uczniów. 

Wyniki egzaminów w poszczególnych szkołach przedstawiono w poniższej tabeli: 

Nazwa szkoły Liczba 
zdających 

Język polski 
w skali 
procentowej 

Matematyka 
w skali 
procentowej 

Język 
angielski 
w skali 
procentow
ej 

Zespół Szkół 
w Niebocku 

 
21 

 
69 

 
64 

 
65 

Szkoła Podstawowa 
w Dydni 

 
22 

 
64 

 
49 

 
67 

Szkoła Podstawowa 
w Końskiem 

 
10 

 
54 

 
37 

 
48 

Szkoła Podstawowa 
w Jabłonce 

 
10 

 
56 

 
34 

 
44 

 

Dowożenie uczniów do szkół: 

W roku szkolnym 2020/2021 Gmina Dydnia realizowała obowiązek dowozu uczniów 

do  Szkoły Podstawowej w Dydni, Szkoły Podstawowej w Jabłonce i Szkoły Podstawowej w 

Dobrej. Dowozem objętych było  140 uczniów. Przewoźnik został wyłoniony w drodze przetargu 

i była to firma TravelPL Sp. z o.o. w Sanoku. Cena jednostkowa biletu stanowiła 168,00 zł. 

Autobusem do przewozu uczniów niepełnosprawnych dowożonych było 9 uczniów do 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Brzozowie. Jednocześnie tym autobusem dowożone były 

dzieci z Dydni Wola do Szkoły Podstawowej w Dydni, jak również z Niebocka Bośnia do 

Zespołu Szkół w Niebocku. 

 
Nadzór pedagogiczny sprawowany przez kuratora oświaty 

W roku szkolnym 2020/2021 pracownicy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 

przeprowadzili kontrole z nadzoru pedagogicznego w związku z przeprowadzaną oceną pracy 

dyrektora w: Szkole Podstawowej w Dydni, Szkole Podstawowej w Jabłonce. 

Zgodnie z  kalendarzem roku szkolnego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie opiniowało 

arkusze i aneksy projektów organizacyjnych szkół Gminy Dydnia. 

  

Nagrody Wójta Gminy Dydnia przyznane w roku szkolnym 2020/2021 

W dniu 29 czerwca 2021 roku odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury, Bibliotek, 

Promocji i Wypoczynku w Dydni uroczyste wręczenie certyfikatów "Najlepsi z Najlepszych 

Młodego Europejczyka". 

Certyfikat utrzymują uczniowie za: 

- bardzo dobre wyniki kształcenia i wychowania - średnia ocen minimum 5,0; zachowanie 

wzorowe i szczególnie wyróżniającą działalność na rzecz szkoły, a przede wszystkim za: 

- udział i osiągane wyniki w konkursach, koncertach, olimpiadach i zawodach: 

przedmiotowych, sportowych, artystycznych na szczeblu: gminy, powiatu, rejonu, 

województwa i kraju, 

- pracę w organizacjach szkolnych i pozaszkolnych, 
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- tytuł laureata w konkursach artystycznych na szczeblu regionalnym, ogólnopolskim 

i międzynarodowym. 

  

W roku szkolnym 2020/2021 wyróżnionych zostało 24 uczniów. 

Po raz pierwszy zostały wręczone nagrody Wójta Gminy Dydnia w ramach Lokalnego 

programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Dydnia. Nagrody 

finansowe zostały przyznane za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia naukowe. 

Podczas zakończenia roku szkolnego 2020/2021 uhonorowanych zostało 7 uczniów z terenu 

naszej gminy. 
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Koszty utrzymania szkół w 2021 r. 
bez wydatków inwestycyjnych 

 

Jednostka Wydatki Subwencja Rezerwa 
oświatowa 

Dotacja 
podręczn 

Laboratoria 
przyszłości 

Dotacja 
przedszkolna 

Poznaj 
Polskę 

Dostępna 
szkoła 

Inne 
dochody 

Razem 
dochody 

Różnica 

SP Wydrna 489 818 224 625  1 366 30 000 2 942   839 259 772 230 046 

SP Grabówka 569 108 183 644  1 356 30 000 2 942 1 564  83 219 589 349 519 

SP Końskie 1 306 500 909 657 5 250 9 667 30 000  8 882  1 657 965 113 341 387 

SP Jabłonka 1 511 334 1 253 946 5 250 13 906 30 000 5 884 3 786  1 775 1 314 547 196 787 

SP Dydnia 3 868 560 2 554 674 7 350 30 157 70 000 8 826 3 549 18 982 660 2 694 198 1 174 232 

SP Niebocko 2 632 253 1 773 039 7 350 19 540 60 000  3 790 17 864 3 194 1 884 777 747 476 

Przedszkole 
Niebocko 

685 857 79 968    89 731   82 332 252 031 433 826 

Szkoła 
Muzyczna 

1 569 871 1 602 289       257 1 602 546 -32 675 

Przedszkole 
Dydnia 

1 005 765     108 854   139 041 247 895 757 870 

ZOS, dowozy 895 439   871     94 875  

Żłobek 222 920     Dot. 26 480   59 237 85 717 137 203 

Stowarzyszenie 324 636 206 412  1 584      208 259 116 377 

Ogółem 15 082 061 8 788 254 25 200 78 357 250 000 245 659 21 571 36 846 282 171 9 735 649  
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IX. Kultura 

Zadania z zakresu kultury w na terenie Gminy Dydnia realizuje Gminny Ośrodek 
Kultury, Bibliotek, Promocji i Wypoczynku Dydni (GOKBPiW). 

W skład GOKBPiW w Dydni wchodzą: Biblioteka Publiczna w Dydni, filie bibliotek  
w Grabówce, Niebocku, Jabłonce, Wydrnej, Krzemiennej, Końskiem, Obarzymie oraz świetlice 
wiejskie w Grabówce, Niewistce, Witryłowie, Dydni. 

Od maja 2021 roku na terenie Gminy działa Mobilna Biblioteka, która swym zasięgiem 
obejmuje pięć miejscowości tj. Niewistka, Ulucz, Witryłów, Krzywe, Temeszów. 

Przy Ośrodku Kultury działają: Orkiestra Dęta Gminy Dydnia, Młodzieżowa Kapela 
Ludowa „Młoda Przepióreczka”, Dziecięcy Zespół Taneczny „Stokrotki”,  Młodzieżowa Grupa 
Teatralna, Grupa Obrzędowa, a także odbywają się bezpłatne zajęcia z rytmiki dla dzieci, 
ponadto odbyły się: 

 
- Gminny Konkurs Palm i Pisanek Wielkanocnych,   

- „Mobilny Dzień Kobiet”, 

- Letnie półkolonie dla dzieci z terenu Gminy Dydnia (2 turnusy), 

- I Ogólnopolski Spływ Kajakowy wstęgą naszego pięknego Błękitnego Sanu, 

- Zajęcia ruchowo-taneczne „Taneczny maj”, 

- Warsztaty serowarskie, 

- „I EkoBieg w Dolinie Sanu”, 

- „Dzień Dziecka z GOK-iem”, 

- „Popołudnie z folklorem” w Niebocku, 

- „Święto Jagodnej” w Wydrnej, 

- „Wakacje z GOK-iem”, 

- Warsztaty robienia wiązanek i bukietów, 

- Strażackie zawody „Old Boy`s”, 

- „Pożegnanie Lata” na Końskiem, 

- Inscenizacja w ramach Akcji Narodowego czytania „Moralności pani Dulskiej” pod 

patronatem Prezydenta RP, 

- Wakacyjne  zajęcia plenerowe  sportowo-rekreacyjne, 

- Warsztaty plastyczne  „Barwy Jesieni”, 

- Warsztaty tkackie dla dzieci i  młodzieży, 

- Gminny Konkurs szopek i stroików Bożonarodzeniowych, 

- Eliminacje gminne konkursu muzycznego „Mikołajkowe Debiuty”, 

- Zajęcia szachowe dla dzieci i młodzieży, 

- Jarmark Bożonarodzeniowy. 

 
Do tej pory organizowano cyklicznie:  
- Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Dzieci Gór i Dolin  

- Festiwal Folklorystyczny Grabowiańskie Święto Fajki  

- Przegląd Kapel Podkarpacia Na ludową nutę 

- Gminne zawody sportowo-pożarnicze 

- Turniej Wsi Gminy Dydnia 

- Dni Gminy Dydnia  

- Dożynki Gminne 

- Obchody Narodowego Święta Niepodległości 

 
Ze względu na zaistniałą sytuację związaną z Covid -19 w roku 2021 część imprez 

plenerowych o zasięgu międzynarodowym jak, i lokalnym zostało odwołanych. 
Pomimo zaistniałej sytuacji epidemiologicznej GOKBPiW w Dydni nadal realizował 

swoją działalność kulturalną, przenosząc część działań do sieci internetowej, gdzie udało się 
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zrealizować filmy „Tradycje związane z Zapustami” oraz „Tradycje i Obrzędy związane ze 
Świętami Wielkanocnymi”, a także wirtualne obchody 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 
 3 Maja. Idąc śladem ubiegłego roku, GOKBPiW w Dydni zachęcał mieszkańców Gminy Dydnia 
do udziału w obchodach Święta Flagi poprzez wydarzenie „Wywieś Flagę zostań  
w domu”.  

W formie online przeprowadzonych zostało także część konkursów i warsztatów. Były 
to: 
- Konkurs na wykonanie ekologicznej Marzanny, 

- Konkurs „Tradycje strażackie w mojej rodzinie” 

 
Gminny Ośrodek Kultury w Dydni włączył się w realizację projektu pod nazwą „Sieć na 

kulturę w podregionie krośnieńskim”, którego celem było podniesienie kompetencji i 
kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury oraz 
rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia 
atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć. 
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X. Bezpieczeństwo publiczne 

10.1 Przestępczość i najczęstsze zagrożenia. 

Od wielu lat powiat brzozowski jest zaliczany do rejonów bezpiecznych. 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. na terenie gminy Dydnia zgłoszono 53  

przestępstwa na podstawie których przeprowadzono postępowania przygotowawcze. 

 

Liczba zgłoszonych przestępstw na terenie Gminy Dydnia (dane za 2021 rok) na 

podstawie których przeprowadzono postępowania przygotowawcze  
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Kradzież 

cudzej rzeczy 
2      1     2  

Uszkodzenie 

mienia 
  1           

Kradzież                    

z włamaniem 
  1         1  

Ustawa o 

narkomanii 
1            1 

Prowadzenie 

pojazdu                   

w stanie 

nietrzeźwości 

2  1      1     

Oszustwa 2    1   1 2     

Znęcanie się   1  2      1 2  

Alimenty 1             

Groźby karalne 2        1     

Pożar 1            2 

Wypadek 

drogowy 
2    1     1  1  

Inne 4 1 2 1 1    2  1  2 

 

Analiza zgłoszeń z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w rejonie 
miejscowości Dydnia  

 

 

 

 

 

Zdiagnozowane i zgłoszone 
zagrożenia 

Miejscowość Rejon 

Przekraczanie dozwolonej prędkości                  
w obszarze zabudowanym 

- wielokrotne zgłoszenia 
Dydnia 

Droga wojewódzka                        
nr W-835 
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Analiza zgłoszeń z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w rejonie 
miejscowości Niebocko  

 
Zdiagnozowane i zgłoszone 

zagrożenia 
Miejscowość Rejon 

Przekraczanie dozwolonej prędkości                  
w obszarze zabudowanym 

Niebocko 
Droga wojewódzka                        

nr W-835 w Niebocku 

Żebractwo 
 

Niebocko 

 
Rejon Sklepu Premium               

w Niebocku 
 

Żebractwo Niebocko 
Rejon przyległy do Szkoły 
Podstawowej w Niebocku 

Grupowanie się małoletnich 
zagrożonych demoralizacją 

Niebocko 
Rejon Sklepu Premium               

w Niebocku 
Grupowanie się małoletnich 
zagrożonych demoralizacją 

Niebocko 
Rejon Sklepu Premium               

w Niebocku 
Grupowanie się małoletnich 
zagrożonych demoralizacją 

Niebocko 
Rejon Stadionu 

Piłkarskiego w Niebocku 
Nieprawidłowe parkowanie Niebocko Rejon miejscowości 

 
Analiza zgłoszeń z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w rejonie 

miejscowości Krzemienna 
 

Zdiagnozowane i zgłoszone 
zagrożenia 

Miejscowość Rejon 

Przekraczanie dozwolonej prędkości                  
w obszarze zabudowanym 

Krzemienna 
Droga wojewódzka                        

nr W-835 w Niebocku 
Poruszanie się po terenach leśnych 

quadami 
Krzemienna Rejon miejscowości 

 
Analiza zgłoszeń z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w rejonie 

miejscowości Obarzym 
 

Zdiagnozowane i zgłoszone 
zagrożenia 

Miejscowość Rejon 

Przekraczanie dozwolonej prędkości                  
w obszarze zabudowanym 

Obarzym Droga powiatowa 

Niewłaściwa infrastruktura drogowa Obarzym Droga powiatowa 
 

Analiza zgłoszeń z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w rejonie 
miejscowości Jabłonka 

 
Zdiagnozowane i zgłoszone 

zagrożenia 
(dane od najczęściej zgłaszanych) 

Miejscowość Rejon 

Przekraczanie dozwolonej prędkości                  
w obszarze zabudowanym 

- wielokrotne zgłoszenia 
Jabłonka 

Droga wojewódzka                     
nr W-835 

 
 
 
 
 



 
Strona | 98 

Analiza zgłoszeń z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w rejonie 
miejscowości Ulucz 

 
Zdiagnozowane i zgłoszone 

zagrożenia 
Miejscowość Rejon 

Spożywanie alkoholu w miejscu 
ustawowo zabronionym 

(sporadyczne zgłoszenia) 
Ulucz Rejon miejscowości 

 
Analiza zgłoszeń z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa  w rejonie 

miejscowości Wydrna 
 

Zdiagnozowane i zgłoszone 
zagrożenia 

Miejscowość Rejon 

Znęcanie się nad zwierzętami Wydrna Rejon miejscowości 

 
W okresie 2021 r. na terenie gminy Dydnia w związku ze zgłoszonymi wykroczeniami w 

Zespole ds. Wykroczeń KPP w Brzozowie przeprowadzono postępowania w sprawach o 

wykroczenia w ilości: 

- z art. 86 § 1 kw – 9 

- z art. 86 § 2kw – 1 

- art. 140 kw – 1 

- art. 51  § 1 kw – 13 

- art. 51  § 2 kw - 1 

- art. 124 § 1 kw – 5 

- art. 87 § 1 kw – 4 

- art. 98 kw – 3 

- art. 191 kw – 1  

- art. 156 § 1 kw – 3  

- art. 77 kw – 3 

- art. 92 a kw – 1 

- art. 119 kw – 4 

- art. 96 § 3 kw – 1  

- art. 107 kw – 1 

- art. 97 kw – 4 

- art. 91 kw – 2 

- art. 66 § 1 kw – 11 

- art. 116 § 1 kw – 10 

- art. 171 kw – 3 

- art. 94 § 2 kw – 1 

 
W okresie 2021 r. na terenie gminy Dydnia w związku z popełnionymi wykroczeniami 

ukarano sprawców grzywną w formie mandatu karnego  w ilości: 

- art. 116 § 1 kw – 30 

- art. 43’ Ustawy o wychowaniu w trzeźwości – 6 

- art. 94 § 2 kw – 2 

- art. 77 kw – 4 

- art. 96 § 1 kw – 1 

- art. 141 kw – 2 

- art. 66 kw – 3 

- art. 86 § 1 kw – 2 
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- art. 145 kw – 1 

- art. 92 a kw – 1 

- art. 92 § 1 kw – 1 

- art. 97 kw – 3 

- art. 51 § 1 kw – 1 

- art. 91 kw – 1 

 

Ponadto policjanci Zespołu Ruchu Drogowego Wydziału Prewencji Komendy 

Powiatowej Policji w Brzozowie w rejonie gminy Dydnia wielokrotnie karali grzywną 

kierujących pojazdami, którzy przekraczali dozwoloną prędkość w rejonach dróg publicznych.  

 

10.2 Bezpieczeństwo przeciwpożarowe i Ochotnicze Straże Pożarne. 

Wśród służb ratownictwa i ochrony ludności Gminy Dydnia pierwszoplanową rolę pełni 

Państwowa Straż Pożarna (PSP) w Brzozowie, będąca zawodową formacją powołaną 

do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. W 

podsystemie ratownictwa i ochrony ludności PSP w Brzozowie wspierana jest przez inne 

służby, straże i instytucje państwowe oraz przez sieć organizacji pozarządowych. Zakres zadań 

PSP od czasu jej utworzenia został znacznie rozszerzony. Nie ogranicza się już, jak pierwotnie, 

do gaszenia pożarów, ale także obejmuje organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w 

sytuacjach kryzysowych, w tym podczas katastrof i wypadków komunikacyjnych, budowlanych 

czy chemicznych. Ponadto formacja ta sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów 

przeciwpożarowych, prowadzi prace naukowo-badawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej 

oraz ochrony ludności. PSP często koordynuje w praktyce akcję ratunkową na miejscu 

katastrofy, w tym pracę policjantów oraz pogotowia ratunkowego. PSP szczególnie blisko 

współpracuje z ochotniczymi strażami pożarnymi (OSP). 

Na terenie Gminy Dydnia funkcjonuje 11 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Wszystkie jednostki są jednostkami typu „S” (posiadają samochody bojowe wraz z osprzętem). 

Są to: 

 Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Dydni, 

 Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabówce, 

 Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonce, 

 Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzemiennej, 

 Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywem, 

 Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebocku, 

 Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewistce, 

 Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Obarzymie, 

 Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Temeszowie, 

 Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Witryłowie, 

 Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Wydrnej. 

 

Ochotnicze straże pożarne Gminy Dydnia ściśle współdziałają z jednostką 

organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej (PSP) oraz innymi podmiotami i instytucjami w 

celu zapewnienia bezpieczeństwa obywateli na terenie swego działania lub wspomagają 

sąsiednie obszary w ramach odwodów operacyjnych lub uzgodnień o pomocy wzajemnej. 

 

Współpraca z Komendą Powiatową PSP obejmuje w szczególności: 

 konsultowanie rozwiązań funkcjonalno-użytkowych i technicznych budowlanych, 

modernizowanych oraz remontowych obiektów OSP; 
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 zgłaszanie potrzeb w zakresie szkolenia członków OSP biorących bezpośredni udział w 

działaniach ratowniczych oraz uzgadnianie formy i terminów realizacji tych szkoleń; 

 współdziałanie w zakresie planowania oraz przeprowadzania wspólnych inspekcji 

gotowości bojowej, przeglądów technicznych, zawodów oraz ćwiczeń; 

 udział w procesie włączania OSP do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego; 

 przygotowanie i aktualizacja danych dotyczących sił i środków OSP z terenu gminy na 

potrzeby powiatowego planu ratowniczego. 

 

Stan techniczny samochodów bojowych i wyposażenia / sprzętu jednostek OSP 

działających w Gminie Dydnia, wg stanu na 31.12.2021 r. 

 

Wyszczególnien

ie 

Wykaz sprzętu 

Wozy 

ratowniczo

-gaśnicze 

Udokumentowa

ny rok produkcji 

sprzętu 

Motopomp

y 

Udokumentowa

ny rok produkcji 

sprzętu 

Urządzenia 

hydrauliczne 

i pneumatycz

ne 

Udokumentowa

ny rok produkcji 

sprzętu 

Jednostka 

Ochotniczej 

Straży Pożarnej 

w Dydni  

Mercedes- 

BENZ, 

ATEGO 1329 

AF 

Nr oper. 

419R24 

2010 

M 8/8 PO5 

Niagara Plus 

1988 

2019 

Zestaw  

hydrauliczny 

(pompa GO3T,  

nożyco -

rozpieraki LKS-

35EN – Lukas) 

2005 

Ford Transit 

330 

Nr oper. 

419R25  

2002 

Jednostka 

Ochotniczej 

Straży Pożarnej 

w Grabówce 

Renault 

Mascot 

Nr oper. 

417R25 

2010 

M 8/8 PO5 

1981 

 

 

Tohatsu 

- - 
Fiat Ducato 

10 1,9 D             

Nr oper. 

417R22 

1997 

Jednostka 

Ochotniczej 

Straży Pożarnej 

w Jabłonce 

Mercedes 

ATEGO 1530 

Nr oper. 

419R21 

2014 M 8/8   1996 Pompa 

hydrauliczna z 

zestawem 

narzędzi LUKAS 

- 

FS Lublin 3 

Nr oper. 

419R22 

2001 
WT-30X 

1210 l/min 
2004 

Jednostka 

Ochotniczej 

Straży Pożarnej 

w Krzemiennej 

Opel Movano 

R4500 

Nr oper. 

417R23 

2018 

M8/8  PO-5 

Tohatsu 

M16/8 VE 

1500 

1982 

 

2019 

- - 
Niagara 1, 

typ MP 4/2 

Pompa 

WT40X 

2014 

 

2019 

Jednostka 

Ochotniczej 

Straży Pożarnej 

w Krzywem 

Opel Movano 

R4500 

Nr oper. 

417R23 

2016 

M 8/8 PO-5 1988 

- - 

PPS 12R 

Bratislava, 

wyd. 1100 

l/m 

Posejdon 

IIBS 

1973 

 

2019 

Jednostka 

Ochotniczej 

Straży Pożarnej 

w Niebocku 

Mercedes-

Benz 1428 

AF 

Nr oper. 

417R21 

1983 
Tohatsu  

WC 82ASE, 

wyd.2050 

l/m 

2007 - - 

Renault 

Traffic 1,9 D 

Nr oper. 

417R24 

2015 
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Jednostka 

Ochotniczej 

Straży Pożarnej 

w Niewistce 

Renault/Traf

ic   

Nr oper. 

417R29  

2003 
Polonia PO-

3 
1959 - - 

Jednostka 

Ochotniczej 

Straży Pożarnej 

w Obarzymie 

Peugeot 

Boxer   

Nr oper. 

417R28 

2020 
M8/8 PO-5 

PH2400 

1977 

2019 
- - 

Jednostka 

Ochotniczej 

Straży Pożarnej 

w Temeszowie 

Peugeot 

Boxer 

Nr oper. 

417R27  

2018 

 

 

 

 

M 8/8 PO-5 

PH2400 

1983 

2019 
- - 

Jednostka 

Ochotniczej 

Straży Pożarnej 

w Witryłowie  

VOLVO 

FLD3C 

Nr oper. 

419R23 

 

 

---------------

--- 

Volkswagen 

Transporter 

T4 

Nr oper. - 

brak 

 

2019 

-----------------------

-- 

 

2004 

M 8/8 PO-5 

Pompa 

Posejdon II 

BS 

1977 

 

2019 

- - 

Jednostka 

Ochotniczej 

Straży Pożarnej 

w Wydrnej 

Peugeot 

Boxer 

Nr oper.  

417R26 

2020 

M 8/8 PO-5 

Pompa 

Niagara 

1983 

2019 
- - 

 

Stan infrastruktury jednostek OSP działających w Gminie Dydnia: 

 

Wyszczególnienie 

Budynki/lokale 

Powierzchnia 

użytkowa w m2 

Rok 

budowy 

Technologia 

wykonania 

Wyposażeni

e w media 
Stan techniczny - ocena 

Jednostka 

Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Dydni  

121,53 1986 

Budynek wykonany w 

technologii 

tradycyjnej, 

murowany 

prąd, gaz, 

internet, 

telefon 

Budynek w bardzo dobrym stanie 

technicznym, odremontowany w 

2017 roku. 

Jednostka 

Ochotniczej Straży 

Pożarnej w 

Grabówce 

50,76 1993 

Budynek wykonany w 

technologii 

tradycyjnej, 

murowany 

prąd, gaz, 

internet, 

telefon 

Budynek w dobrym stanie 

technicznym – odremontowany w 

2021 

Jednostka 

Ochotniczej Straży 

Pożarnej w 

Jabłonce 

78,69 1991 

Budynek wykonany w 

technologii 

tradycyjnej, 

murowany 

prąd, gaz 

Budynek w bardzo dobrym stanie 

technicznym, odremontowany w 

2018 roku. 

Jednostka 

Ochotniczej Straży 

Pożarnej w 

Krzemiennej 

75,69 1960 

Budynek wykonany w 

technologii 

tradycyjnej, 

murowany 

prąd, gaz, 

telefon 

Budynek w bardzo dobrym stanie 

technicznym, odremontowany w 

2017 roku. 

Jednostka 

Ochotniczej Straży 

Pożarnej w 

Krzywem 

96,00 1979 

Budynek wykonany w 

technologii 

tradycyjnej, 

murowany 

prąd, gaz 

Budynek w bardzo dobrym stanie 

technicznym, odremontowany w 

2014 roku. 

Jednostka 

Ochotniczej Straży 

Pożarnej w 

Niebocku 

121,67 1991 

Budynek wykonany w 

technologii 

tradycyjnej, 

murowany 

prąd, gaz 

Budynek w bardzo dobrym stanie 

technicznym, odremontowany w 

2017 roku i 2021r. 

Jednostka 

Ochotniczej Straży 

Pożarnej w 

Niewistce 

35,97 1987, 2014 

Budynek wykonany w 

1987 roku w 

technologii 

tradycyjnej, 

murowany. W 2014 

roku zamontowano 

garaż wykonany z 

blachy trapezowej. 

prąd 

Budynek w dobrym stanie 

technicznym, obecnie po 

modernizacji 

Jednostka 

Ochotniczej Straży 

Pożarnej w 

Obarzymie 

42,70 1935 

Budynek wykonany w 

technologii 

tradycyjnej, drewniany 

prąd, gaz 

Budynek odremontowany w latach 

2020-2021 

obecnie budowa ogrodzenia 
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Jednostka 

Ochotniczej Straży 

Pożarnej w 

Temeszowie 

32,00 1989 

W 1989 roku 

zamontowano garaż 

wykonany z blachy 

trapezowej. 

prąd, gaz 
Budynek w dobrym stanie 

technicznym 

Jednostka 

Ochotniczej Straży 

Pożarnej w 

Witryłowie  

115,04 1992 

Budynek wykonany w 

technologii 

tradycyjnej, 

murowany 

prąd, gaz,c.o. 

Budynek w bardzo dobrym stanie 

technicznym, odremontowany w 

2019 roku. 

Jednostka 

Ochotniczej Straży 

Pożarnej w 

Wydrnej 

85,85 1995 

Budynek wykonany w 

technologii 

tradycyjnej, 

murowany 

prąd, gaz 

Budynek w dobrym stanie 

technicznym – odremontowany w 

2021r 

 

Podstawowe informacje odnośnie liczby wyjazdów jednostek OSP działających  

w Gminie Dydnia: 
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Rok 2020 
 

Rok 2021 
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R
a
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Jednostka 

Ochotniczej 

Straży 

Pożarnej w  

Dydni 

15 38 1 0 1 5 16 43 1 1 6 67 

Jednostka 

Ochotniczej 

Straży 

Pożarnej w 

Grabówce 

0 6 0 0 0 6 0 3 0 1 1 5 

Jednostka 

Ochotniczej 

Straży 

Pożarnej w 

Krzemiennej 

0 7 0 0 0 7 1 6 1 0 2 10 

Jednostka 

Ochotniczej 

Straży 

Pożarnej w 

Krzywem 

1 8 1 0 1 11 2 9 1 0 3 15 

Jednostka 

Ochotniczej 

Straży 

Pożarnej w 

Niebocku 

4 11 0 0 0 15 6 6 0 0 5 17 

Jednostka 

Ochotniczej 

Straży 

Pożarnej w 

Niewistce 

0 4 0 0 0 4 1 1 0 0 1 3 

Jednostka 

Ochotniczej 

Straży 

Pożarnej w 

Obarzymie 

1 1 0 0 0 2 0 5 0 0 2 7 

Jednostka 

Ochotniczej 

Straży 

Pożarnej w 

Temeszowie 

0 3 0 0 0 3 1 1 0 0 2 4 

Jednostka 

Ochotniczej 

Straży 

Pożarnej w 

Witryłowie 

4 13 1 0 0 17 4 11 0 1 4 20 

Jednostka 

Ochotniczej 

Straży 

3 20 0 0 0 23 3 2 1 0 5 11 
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Pożarnej w 

Wydrnej 

Jednostka 

Ochotniczej 

Straży 

Pożarnej w 

Jabłonce 

6 11 0 0 1 18 5 14 0 1 6 26 

 

 

Najważniejsze inwestycje w zakresie infrastruktury OSP, wykonane w 2021r.: 

 

REMONT REMIZY OSP OBARZYM 

Zakres robót: 

ułożenie glazury na ścianach, montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z armaturą, 

elewacja - wykonanie tynku zewnętrznego, montaż podsufitki, montaż systemu rynnowego, 

wykonanie opaski wokół budynku wraz z wejściem i wjazdem do garażu, wykonanie studzienki 

kanalizacyjnej, studzienki deszczowej, plantowanie terenu, wykonanie studni, doprowadzenie 

wody, wykonanie hydroforni. 

Wartość robót: 29 500 zł w tym dofinansowanie: 8 000 zł z MSWiA,  budżet gminy: 21 500 zł 

 

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA GARAŻU OSP NIEWISTKA 

Zakres robót: 

montaż automatycznych drzwi garażowych, wykonanie niezbędnych wykuć w ścianach celem 

poszerzenia otworów, wykonanie przesklepień nadproży z belek stalowych, uzupełnienie 

tynków i malowań ościeżnicy po wymianie drzwi, remont podjazdu. 

Wartość robót: 15 000 zł z budżetu gminy 

 

BUDOWA GARAŻU OSP TEMESZÓW 

Zakres robót: 

roboty ziemne, fundamenty, ściany zewnętrzne, dach (zgodnie z dokumentacją i pozwoleniem 

na budowę), pokrycie dachu blachą trapezową, montaż drzwi garażowych składanych, 

wykonanie podłoży, izolacji, strop nad poddaszem. 

Wartość robót: 60 000 zł z budżetu gminy 

 

MODERNIZACJA SANITARIATÓW W OSP NIEBOCKO 

Zakres robót: 

okładziny ścian położenie glazury, malowanie, montaż drzwi zewnętrznych, montaż biały wraz 

z armaturą 

Wartość robót: 6 000 zł z budżetu gminy 

 

PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W GRABÓWCE NA CELE KULTURALNE 

Zakres robót: 

przebudowa schodów zew. z sali tanecznej przebudowa schodów wewnętrznych do sali 

tanecznej wraz z klatką schodową wymiana okien i drzwi w sali tanecznej z zapleczem, świetlicy 

wymiana okien i drzwi pozostałych w budynku docieplenie ścian zewn. z elewacją malowanie 

+ gładzie na sali tanecznej, świetlicy, bibliotece, holu, WC, biurze docieplenie stropu na 

poddaszu nad salą taneczną wymiana drzwi wewnętrznych - świetlica biblioteka, hol, WC i 

biuro częściowa wymiana instalacji elektrycznej w sali tanecznej z zapleczem instalacja c.o. dla 

części kulturalnej tj. sali tanecznej, świetlicy, biblioteki, holu, WC, biura, zakup wyposażenia 

itp. 
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Całkowita wartość inwestycji:  

Całość: 549 074,66 zł (Koszty kwalifikowalne, niekwalifikowalne i roboty dodatkowe, 

wyposażenie nieobjęte wnioskiem) 

Dofinansowanie: 299 853 zł PROW Poddziałanie, Wsparcie na wdrażanie operacji we ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020) 

Dotacja Gminy Dydnia: 249 203 zł  

Wkład własny: 18,66 zł 

 

Wyposażenie: 

OSP Krzywe  

własne 

- wodery 4 szt., 180,00  

- latarka 6 szt., 205,00 

- ubranie specjalne piaskowe 3 szt., 2500,00 -kominiarka strażacka 8 szt., 80,00 

 

OSP Obarzym własne 

- koszula wyjściowa 4 szt., 100,00 

 

OSP NIEBOCKO 

Gmina: 

- koszula OSP biała 1 szt, 72,00  

- sznur do koszuli 1 szt., 26,2  

- koszulka polo z nadruk 13 szt., 77,077 

własne: 

- - hełm dragon 7 szt., 710,00 

 

OSP GRABÓWKA 

- ubranie fhr max 2-cz, 1szt, 2460  

- buty strażackie skórzane1 para, 572  

- hełm strażacki heros 1 szt, 1227,54  

- rękawice proline 1 para, 255 

 

OSP DYDNIA 

- undur wyjściowy damski 1 kpl., 524,99  

- koszula wyjściowa krótki rękaw 1 szt., 72,57  

- czapka rogatywka OSP z okuciem1 szt., 104,00  

- sznur do koszuli dla OSP1 szt., 34,44  

- sznur do munduru dla OSP 1 szt., 60,27  

- krawat OSP 1 szt., 31,98  

- pagony OSP 1 para, 31,98 

- Ubranie specjalne 3 Szt., 4090  

- Rękawice strażackie 1 szt., 162,57  

-  Rękawice strażackie 1 szt., 251,66  

- Myjka do węży 1 szt., 801,25  

- Suszarka do węży 1 szt., 2583,00  

- Zwijadło do węży 1 szt., 1107,00  

- Zestaw do taśmowania węży 1 Szt., 984  

- Suszarka do ubrań 1 szt., 3500  
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- Ubranie specjalne 1 szt., 4090  

- Najaśnica przenośna, 1 szt. 

 

Dotacja celowa na realizacje zadania pn: "Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w 

miejscowości Dydnia” w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW "Ogólnopolskiego 

programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i 

wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych".  

Wartość zadania: 12 270 zł Udział własny: 2 270 /dotacja celowa z gminy/ Dofinasowanie z 

NFOŚiGW: 10 000 zł  

Dotacja celowa z budżetu w wysokości 3 000 zł do zakupu zestawu lanc mgłowych do gaszenia 

sadzy w kominach. Dotacja celowa z budżetu w wysokości 2 600 zł do zakupu sprzętu, 

uzbrojenia i techniki specjalnej, sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobiste. 

 

OSP KRZEMIENNA 

Własne: 

- mundur strażacki 2 szt., 580,01  

- czapka rogatywka 2 szt., 110,00  

- koszula krótki rękaw 2 szt., 68,01 sznur galowy 2 szt., 59,00 

- tłumica gumowa z drążkiem 1 szt., 140,00 

- buty gumowe 7 par, 359,35 

-  

OSP Witryłów  

własne 

- kamizelka KDR  1 szt. łańcuchy na koła 1 szt., 600  

- wąż pożarniczy 52, 2 szt., 150  

- narzędzie wielofunkcyjne teleskopowe 1 szt., 1300  

- szufla 2 szt., 75  

- siekiera  2 szt., 180  

- szpadel  2 szt., 65  

- widły 2 szt., 75  

- tłumica z teleskopem 2szt., 110  

- siodełko na węże 2 szt., 240  

- ubranie specjalne 1 szt., 2703,58  

- buty strażackie  1 szt., 668,78  

- hełm dragon 1 szt., 940  

- rękawice 2 szt., 246,32  

- kominiarka 1, 195 

 

OSP Wydrna  

Gmina: 

- kamera z oprzyrządowaniem 8 kpl., 198,625  

- myjka wysokociśnieniowa Dedra 1700w, 1 szt.,  400,00  

- mundur strażaka 1 kpl., 976,58 

własne: 

- hełm dragon MTZ05 4 szt., 2840  

- buty skórzane 4 pary, 590  

- uchwyt do montażu drabiny 1 szt., 259  

- prostownik Charge 1 szt., 149  

- podkoszulek z nadrukiem1 szt., 40,21 
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OSP JABŁONKA 

Własne: 

- dyski sygnalizacyjne 1 szt., 434,00 

- koszulki z logiem MDP 16 szt., 37,50  

- rękawice techniczne 6 par, 120,00  

- pralka do ubrań specjalnych 1 szt., 4 500,00  

- ubranie strażackie specjalne 2 szt., 2 139,00  

- kominiarka strażacka 9 szt., 90,00  

- pompa zatapialna 1 szt., 1 250,00  

- hydronetka plecakowa 1 szt., 458,12  

- koło ratunkowe  1 szt., 263,49  

- lina ratownicza 50m/6, 1 szt. 304,99  

- zbieracz 2*75, 1 szt., 569,74  

- wiertarko-wkrętarka 1 szt., 630,00  

- mostek przejazdowy 2 szt., 255,99 

 

Dotacja celowa z budżetu gminy w wysokości 3000 zł na zakup suszarki do mundurów. 

 

10.3 Budowa oświetlenia ulicznego 

Mając na uwadze bezpieczeństwo pieszych i innych użytkowników dróg oraz obiektów 

sportowych w 2021 r. wybudowano: 

- oświetlenie Zespołu Dworsko-Parkowego wraz z zasilaniem sceny i istniejących obiektów 

Parku w Temeszowie – wartość brutto: 14 707,12 zł 

- rewitalizację zabytkowego Parku w m. Temeszów- oświetlenie terenu"  – wartość brutto: 

10 400,01 zł 

- oświetlenie w miejscowości Krzemienna przy drodze powiatowej nr 2046R (I etap) - 

stanowiska L20.17/WO - L24/17/WO – wartość brutto: 30 000,00 zł, 

- dokumentację pn.: „Oświetlenie przy drodze powiatowej w Niewistce” – wartość brutto: 

5 000,00 zł 
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XI. Gminny zasób mieszkaniowy 

W skład mieszkaniowego zasobu gminy Dydnia, wg. Stanu na 31.12.2021r., wchodzą 

następujące lokale: 

 

Lp. Miejscowość Mieszkanie/lokalizacja Adres   Pow. [m2] 

1. Niebocko b. ośrodek zdrowia   Niebocko 135/1 44,40 

2.   b. ośrodek zdrowia   Niebocko 135/2 29,39 

3.   b. ośrodek zdrowia   Niebocko 135/3 45,98 

4.   b. ośrodek zdrowia   Niebocko 135/4 41,16 

5.   b. ośrodek zdrowia   Niebocko 135/5 17,00 

6. Krzemienna Dawna S.P. Krzemienna  Krzemienna 49/1 42,00 

7.   Dawna S.P. Krzemienna  Krzemienna 49/2 28,48 

8.   Dawna S.P. Krzemienna  Krzemienna 49/3 27,10 

9.   Dawna S.P. Krzemienna  Krzemienna 49/4 27,10 

10. Krzywe Mieszkanie S.P. Krzywe  Krzywe 61/1  36,10 

11.   Mieszkanie S.P. Krzywe  Krzywe 61/2  67,75 

12. Końskie Końskie D.L.    Końskie 39/1  41,00 

13.   Końskie D.L.    Końskie 39/2  55,00 

14. Temeszów Dawna S.P. Temeszów  Temeszów   38,00 

 

Zasady polityki czynszowej: 

1. Przychody zrealizowane z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych nie pokrywają 

przewidywanych kosztów utrzymania zasobu mieszkaniowego gminy. 

2. Wysokość stawki bazowej czynszu ustala Wójt Gminy – zgodnie z art. 8 ustawy  z dnia 21 

czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie 

kodeksu cywilnego. 

3. Ustala się następujące czynniki różnicujące stawki czynszu 

a) stawkę bazową czynszu podwyższa się w przypadku: 

 usytuowanie budynku w centrum miejscowości – 10% 

 wyposażenie lokalu we wszystkie urządzenia (c.o., łazienkę, w.c., gaz przew.) – 10% 

 korzystne ulokowanie lokalu w budynku – 10% 

 ogólny stan techniczny budynku – 10% 

b) stawkę bazową czynszu obniża się w wypadku: 

 usytuowanie budynku w odległości od jednostek usługowo – handlowych i 

komunikacji powyżej 1 km – 10% 

 budynek o dużym stopniu zniszczenia wymagający remontu kapitalnego – 10% 

 brak urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i instalacji c.o. – 10% 

 położenie lokalu w budynku – 10% 
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XII. Zabytki 

12.1 Program Opieki Nad Zabytkami 

Ustawa o ochronie  zabytków i opiece  nad  zabytkami  nakłada  na  jednostki  

samorządu  terytorialnego  obowiązek  sporządzenia  programu  opieki  nad zabytkami (art. 87 

ustawy).  

Zgodnie w wyżej przywołaną ustawą Program opieki nad zabytkami ma na celu, w 

szczególności: 

- włączenie  problemów  ochrony  zabytków  do systemu  zadań  strategicznych,  

- uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i 

dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i 

równowagi ekologicznej; 

- zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich 

zachowania; 

- wyeksponowanie  poszczególnych  zabytków  oraz  walorów  krajobrazu kulturowego; 

- podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, 

turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi 

środków finansowych na opiekę nad zabytkami; 

- określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje 

konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków; 

- podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z 

opieką nad zabytkami. 

 

Głównym odbiorcą programu jest społeczność lokalna, która bezpośrednio powinna 

odczuć efekty jego wdrażania. Dotyczy to nie tylko właścicieli i użytkowników obszarów i 

obiektów zabytkowych, ale również wszystkich mieszkańców, gdyż zachowane i należycie 

pielęgnowane dziedzictwo kulturowe wyróżnia obszar gminy i przesądza o jej atrakcyjności. 

Przyjęty przez Radę Gminy w formie uchwały gminny program opieki nad zabytkami jest  

elementem polityki samorządowej. Powinien służyć podejmowaniu planowych działań 

dotyczących inicjowania, wspierania, koordynowania badań i prac z dziedziny ochrony 

zabytków i krajobrazu kulturowego oraz upowszechniania i promowania dziedzictwa 

kulturowego. 

Według stanu na 31.12.2021r. Gmina Dydnia posiada Program Opieki nad Zabytkami, 

program został przyjęty przez Radę Gminy Dydnia w dniu 22.04.2021r. 

W 2021r. w ramach zawartej umowy z opracowującym Program Opieki nad zabytkami, 

zaktualizowana została Gminna Ewidencja Zabytków. 

W ramach dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2021 gmina 

Dydnia przekazała 4 dotacje, 3 dla parafii, 1 dla osoby fizycznej, na prace konserwatorskie przy 

zabytkach sakralnych na łączną kwotę 50.000 zł. 

Wykaz dotacji poniżej: 

Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

50.000 50.000,00 

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 50.000 50.000,00 

- dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej w 

Grabówce na realizacje zadania pn.: 

„Wykonanie prac  budowlano- 

konserwatorskich polegających na  
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częściowej wymianie pokrycia  

dachowego  w Cerkwii pw. św. Mikołaja w 

Grabówce” wpisanej  do rejestru 

zabytków decyzją nr A-1351        

- dotacja dla na realizację zadania pn.: 

„Prace konserwatorskie  i restauratorskie 

kapliczki św. Jana Nepomucena w 

Wydrnej” wpisanej do Gminnej Ewidencji 

Zabytków Gminy Dydnia pod nr 116  

- dotacja dla Parafii Rzymskokatolickej w 

Końskiem na  realizację zadania pn. 

„Wykonanie prac polegających na 

wymianie istniejącej podłogi  drewnianej 

w kościele pw. Przemienienia Pańskiego  

w Końskiem” wpisanego do rejestru 

zabytków decyzją nr A-165                          

- dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej  w 

Dydni na realizację zadania  pn. „Prace 

konserwatorsko - restauratorskie 

wybranych  elementów wyposażenia 

Kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski 

w Krzemiennej” wpisanego  do rejestru 

zabytków decyzją A-348            

 
 
 
 

5.500 
 
 
 
 

2.500 
 
 
 
 
 
 
 

21.000 
 
 
 
 
 
 
 

21.000 

 
 
 
 

5.500,00 
 
 
 
 

2.500,00 
 
 
 
 
 
 
 

21.000,00 
 
 
 
 
 
 
 

21.000,00 
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XIII. Gospodarka przestrzenna 

 

13.1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Dydnia 

Podstawowym dokumentem planistycznym określającym politykę przestrzenną gminy, 

w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego jest Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego.  

Gmina Dydnia nie posiada uchwalonego studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego. Gmina posiadała już opracowane studium, które uchwaliła 

w 2004 r. Studium było obowiązujące do 23 maja 2006 roku, kiedy uchwała Rady Gminy 

Dydnia z dnia 14 stycznia 2004 roku w przedmiocie studium uwarunkowań i 

zagospodarowania przestrzennego straciła ważność na mocy stwierdzenia przez Wojewódzki 

Sąd Administracyjny w Rzeszowie (wyrok z dnia 25 stycznia 2005 r. Sygn. II SA/Rz 339/04) o 

jej niezgodności z prawem. Sąd uznał, że studium nie spełnia wymogów określonych w art. 6 

ust. 5 ustawy z 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 15 poz.139 ze 

zm.), której to przepisy były właściwe do zakończenia i uchwalenia prac nad studium. Zgodnie 

z tym artykułem w studium określa się w szczególności obszary objęte lub wskazane do objęcia 

ochroną na podstawie przepisów szczególnych. W zaskarżonym studium, w części graficznej 

nie wrysowano granic Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (który jest 

niewątpliwie obszarem objętym ochroną) utworzonego na podstawie rozporządzenia nr 10 

Wojewody Krośnieńskiego z 2 lipca 1998 roku (Dz. Urz. Nr 17, poz. 223, ze zm). Sąd twierdził, 

że część graficzna i tekstowa studium w zakresie obszaru WOChK nie są ze sobą kompatybilne. 

Uchwałą Nr X/67/2007 Rady Gminy Dydnia z dnia 11 października 2007 r. podjęto 

decyzję w sprawie przystąpienia do opracowania Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego. 

W dniu 30 grudnia 2021r., Rada Gminy Dydnia podjęła uchwałę nr XLVII/376/2021 w 

sprawie uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego, 

jednakże Wojewoda Podkarpacki w dniu 09.02.2022 r. wydał rozstrzygnięcie nadzorcze znak: 

P.II.4131.2.38.2022 stwierdzające nieważność przedmiotowej uchwały ze względów 

proceduralnych.   

Aktualnie ponowiony został etap wyłożenia SUiKZP do publicznego wglądu.  

 

13.2 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

Aktualnie dla terenów Gminy Dydnia obowiązują miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego gminy uchwalone w myśl ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415 z późn. zm.). Jest to 31 planów, w tym dla 

poszczególnych miejscowości: Dydnia – 8, Niebocko- 7, Jabłonka – 5, Krzemienna – 3, 

Końskie – 3, Temeszów – 3, Jabłonica Ruska – 1, Hroszówka -  1. Ogółem teren objęty 

opracowaniem obowiązujących planów wynosi 62,48 ha, co stanowi ok. 0,047 % powierzchni 

gminy.  

Ponad połowę obszaru obejmują plany dotyczące przeznaczenia terenów pod rekreację, 

turystykę i budownictwo letniskowe, głównie w terenach poeksploatacyjnych w dolinie Sanu, 

podlegających rekultywacji. Pozostała część dotyczy rezerwy terenów pod budownictwo 

mieszkaniowe jednorodzinne i zagrodowe, pod projektowane usługi oraz pod komunikację w 

różnych częściach gminy. Zdecydowana większość planów gminy Dydnia służy realizacji 

doraźnych celów i konkretnych zamierzeń inwestycyjnych. 

Warunki zabudowy dla terenu, dla którego nie został uchwalony miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego, ustala się w Decyzji o warunkach zabudowy. 
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Dla terenów, które posiadają uchwalony miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego nie wydaje się decyzji o warunkach zabudowy, zastępuje ją wypis i wyrys z 

miejscowego planu. 

Wójt Gminy Dydnia w 2021 r. wydał 49 decyzji o warunkach zabudowy z 

przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową, usługową, gospodarczą, magazynową i 

zagrodową oraz 11 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.   

 

13.3 Ocena aktualności dokumentów planistycznych 

Ostatnia uchwała w/s oceny aktualności studium uwarunkowań i miejscowych planów 

podjęta została w 2009 r. Dokument ten wykazał, że plany uchwalone w myśl ustawy z 1994 r. 

nadal zachowują ważność, niemniej jednak ze względu na zmiany legislacyjne w 

poszczególnych ustawach (np. wyznaczenie obszarów wód Q1%) plany te niejednokrotnie są 

zdezaktualizowane. W związku z tym, iż studium uwarunkowań jest w trakcie opracowania, a 

co za tym idzie niemożliwa jest ewentualna zmiana przedmiotowych planów, również w roku 

2020 nie została podjęta uchwała w/s ich aktualności.   Po uchwaleniu SUiKZP planowane jest 

podjęcie uchwały w/s oceny aktualności przedmiotowych dokumentów w roku 2023.       
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XIV. Pozyskiwanie środków finansowych 

 

W sytuacji ograniczonych środków budżetowych na realizację inwestycji, olbrzymie 

znaczenie ma zdolność jednostki do pozyskiwania środków zewnętrznych. W 2019r w Referacie 

Infrastruktury, Inwestycji  i Programów Pomocowych wyodrębniono stanowisko ds. 

pozyskiwania środków zewnętrznych.   

Oprócz przygotowywania wniosków o dofinansowanie inwestycji gminy, jednostek 

organizacyjnych gminy, pracownik udziela pomocy w przygotowaniu wniosków o 

dofinansowanie dla organizacji pozarządowych i mieszkańców, ci ostatni w 2021r. w ramach 

programu „Czyste Powietrze”, za pośrednictwem urzędu gminy w Dydni złożyli 30 wniosków.  

 

W roku 2021r. przygotowano i złożono następujące wnioski o dofinansowanie: 

Lp. Tytuł 

projektu 

Cel projektu Źródło 

finansowan

ia 

Wartość 

projektu - 

PLN 

Wnioskow

ane 

dofinanso

wanie  

Otrzymane 

dofinanso

wanie 

Uwagi, 

sposób 

rozpatrzenia 

1. Z 

dydyńskiego 

ogrodu na 

stół 

Celem operacji jest 

promocja 

zrównoważonego 

rozwoju obszarów 

wiejskich poprzez 

organizację 

konkursu pn.: „Z 

dydyńskiego 

ogrodu na stół” w 

efekcie, którego 

zachowane i 

wypromowane 

zostanie 

dziedzictwo 

kulturowe, 

kulinarne i 

przyrodnicze na 

terenie Gminy 

Dydnia. 

Operacja 

współfinanso

wana jest ze 

środków UE 

w ramach 

schematu II 

Pomocy 

Technicznej 

„Krajowa Sieć 

Obszarów 

Wiejskich” 

PROW na 

lata 2014-

2020 

5 679,30 

PLN 

5 609,77 PLN 5 609,77 

PLN 

Pozytywnie 

2. Uporządkow

anie gosp. 

ściekowej w 

miejscowości 

Niewistka, I 

etap – 

oczyszczalnia 

ścieków + 

sieć 

kanalizacji 

sanitarnej 

grawitacyjne

j 1000 m.  

Budowa 

oczyszczalni 

ścieków + sieć 

kanalizacji 

sanitarnej 

grawitacyjnej 1000 

m 

Środki 

Funduszu 

Przeciwdziała

nia COVID-

19 dla  gmin  

z 

przeznaczeni

em na 

inwestycje 

realizowane 

w 

miejscowości

ach, w 

których 

funkcjonował

y 

zlikwidowane 

państwowe 

przedsiębiors

1 500 

000,00 

PLN 

1 500 000,00 

PLN 

0,00 PLN Negatywnie 
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twa 

gospodarki 

rolnej 

3. Uporządkow

anie 

gospodarki 

wodno-

ściekowej w 

Temeszowie 

Opracowanie dok. 

projektowej, 

budowę sieci 

wodociągowej i 

kanalizacji 

sanitarnej. 

Środki 

Funduszu 

Przeciwdziała

nia COVID-

19 dla  gmin  

z 

przeznaczeni

em na 

inwestycje 

realizowane 

w 

miejscowości

ach, w 

których 

funkcjonował

y 

zlikwidowane 

państwowe 

przedsiębiors

twa 

gospodarki 

rolnej 

3 500 

000,00 

PLN 

3 500 

000,00 PLN 

0,00 PLN Negatywnie 

4. Rozbudowa, 

przebudowa 

infrastruktur

y 

komunalnej 

niezbędnej 

do 

świadczenia i 

rozwoju 

usług 

turystycznyc

h 

Zakres inwestycji: 

budowa chodników 

w ciągu dr. 

wojewódzkiej w m. 

Niebocko, 

Jabłonka, Dydnia, 

Krzemienna i dr. 

powiatowej w m. 

Krzywe, 

przebudowa 

uszkodzonych 

nawierzchni dróg 

gminnych. 

Środki 

Funduszu 

Przeciwdziała

nia COVID-

19 dla gmin 

opisanych w 

załączniku nr 

7 do uchwały 

- wsparcie 

gmin 

górskich 

2 227 

463,00 

PLN 

2 227 463,00 

PLN 

2 227 

463,00 PLN 

Pozytywnie, 

realizacja do 

31.12.2022 r. 

5. „Dostępna 

Szkoła - 

innowacyjne 

rozwiązania 

w kreowaniu 

przyjaznej 

przestrzeni 

edukacyjnej 

z 

uwzględnieni

em potrzeb 

uczniów oraz 

otoczenia” 

Poprawa 

dostępności dla 

osób 

niepełnosprawnych 

w SP w Dydni i SP 

w Niebocku 

Projekt 

grantowy w 

ramach 

Programu 

Operacyjnego 

Wiedza 

Edukacja 

Rozwój 2014-

2020 z dnia 

30.12.2019r. 

nr 

POWR.04.01.

00-00-

DS10/19  

1 500 

000,00 

PLN 

1 500 000,00 

PLN 

1 330 

000,00 PLN 

Pozytywnie, 

realizacja do 

30.04.2023 r. 
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6. Remont wraz 

z 

wyposażenie

m sali w 

budynku 

Urzędu 

Gminy w 

Dydni w celu 

realizacji 

inicjatywy 

,,Uniwersyte

t 

Samorządno

ści" 

Stworzenie 

warunków 

umożliwiających 

przeprowadzenie 

inicjatyw 

edukacyjnych w 

ramach koncepcji 

,,Uniwersytetu 

Samorządności" - 

remont i 

wyposażenie sali 

narad 

Wniosek o 

pomoc 

finansową z 

budżetu 

Województw

a 

Podkarpackie

go w ramach 

Podkarpackie

go Programu 

Odnowy Wsi 

na lata 2021-

2025 na 

realizację I 

etapu 

koncepcji 

,,Uniwersytet

u 

Samorządnoś

ci" 

50 152,00 

PLN 

15 000,00 

PLN 

15 000,00 

PLN 

Pozytywnie 

7. ,,Doposażeni

e sali 

tanecznej 

wraz z 

klimatyzacją 

w Domu 

Ludowym w 

Krzywem” 

Zakres zadania:                                                                            

- zakup i montaż 

instalacji 

klimatyzacji do sali 

o kubaturze ok. 

500 m3, 

- zakup materiału i 

taśmy na firany. 

Wniosek o 

pomoc 

finansową z 

budżetu 

Województw

a 

Podkarpackie

go w ramach 

Podkarpackie

go Programu 

Odnowy Wsi 

na lata 2021-

2025 na 

działania 

służące 

realizacji 

Sołeckich 

Strategii 

Rozwoju Wsi 

23 632,00P

LN 

11 316,00 

PLN 

11 316,00 

PLN 

Pozytywnie 

8. Wniosek o 

udzielenie 

wsparcia 

finansowego 

na realizację 

zadania w 

ramach 

modułu 3 

wieloletniego 

rządowego 

programu 

„Posiłek w 

szkole i w 

domu” 

Remont i adaptacja 

jadalni i zakup 

wyposażenia SP 

Dydnia, SP 

Jabłonka 

Wniosek o 

udzielenie 

wsparcia 

finansowego 

na realizację 

zadania w 

ramach 

modułu 3 

wieloletniego 

rządowego 

programu 

„Posiłek w 

szkole i w 

domu” 

62 500,00 

PLN 

50 000,00 

PLN 

0,00 PLN Negatywnie 

9. Remont i 

adaptacja 

małej sali w 

Domu 

Ludowym w 

Wydrnej na 

bazę 

Remont wraz z 

zakupem mebli 

Wniosek o 

dotację w ra 

ach edukacji 

ekologicznej 

WFOŚiGW 

Rzeszów 

34 591,77 

PLN 

25 000,00 

PLN 

0,00 PLN Negatywnie 
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edukacji 

ekologicznej  

10. Przebudowa 

drogi 

gminnej nr 

117360R 

Witryłów-

granica 

gminy 

/Łodzina/ 

KM 0+000 

do KM 

0+998 na 

działkach nr 

631, 643, 

733, 699/3, 

353/4  

Przebudowa drogi 

gminnej nr 

117360R Witryłów-

granica gminy 

/Łodzina/ KM 

0+000 do KM 

0+998 

Rządowy 

Fundusz 

Rozwoju 

Dróg 

993 554,09 

PLN 

993 554,09 0,00 PLN Negatywnie 

11. Zakup 

lekkiego 

samochodu 

ratowniczo-

gaśniczego 

wraz z 

wyposażenie

m w środki 

ochrony 

przeciw 

COVID-19 

Lekki samochód 

ratowniczo-

gaśniczy wraz z 

wyposażeniem w 

środki ochrony 

przeciw COVID-19 

Fundusz 

Pomocy 

Pokrzywdzon

ym oraz 

Pomocy 

Postpenitencj

arnej - 

Fundusz 

Sprawiedliwo

ści 

220 

000,00PL

N 

150 000,00P

LN 

0,00 PLN Brak 

odpowiedzi 

12. Wniosek 

gminy 

Dydnia na 

środki 

finansowe  

z Programu 

"Centra 

opiekuńczo-

mieszkalne"  

w ramach 

Funduszu 

Solidarności

owego   

Moduł II - 

funkcjonowa

nie centrum 

Środki na 

funkcjonowanie 

COM w 2022 roku 

Fundusz 

Solidarnościo

wy 

800 663,00 

PLN 

800 663,00 

PLN 

800 663,00 

PLN 

Pozytywnie, 

realizacja do 

31.12.2022 r. 

13. Infrastruktur

a sportowo-

rekreacyjna 

w 

Temeszowie 

Utworzenie siłowni 

zewnętrznej w 

Temeszowie 

Projekt 

finansowany 

ze środków 

BGK w 

ramach 

programu 

Moja Mała 

Ojczyzna 

30 000,00 

PLN 

30 000,00 

PLN 

0,00 PLN Negatywnie 

14. Opracowanie 

projektu 

budowlaneg

o wraz z 

budową 

kanalizacji 

sanitarnej 

sieci 

Opracowanie 

projektu 

budowlanego wraz 

z budową 

kanalizacji 

sanitarnej sieci 

wodociągowej i 

sieci przesyłowej 

Rządowy 

Fundusz 

Polski Ład: 

Program 

Inwestycji 

Strategicznyc

h 

5 200 

000,00 

PLN 

4 940 

000,00 PLN 

4 940 

000,00 PLN 

Pozytywnie 
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wodociągow

ej i sieci 

przesyłowej 

dla 

miejscowości 

Temeszów 

dla miejscowości 

Temeszów 

15. Budowa i 

przebudowa 

infrastruktur

y drogowej 

na terenie 

Gminy 

Dydnia.  

Przedmiotem 

inwestycji jest 

poprawa 

infrastruktury 

drogowej wraz z 

infrastrukturą 

towarzyszącą 

polegająca na 

realizacji 

poniższych zadań: 

1) Budowa 

przepustów na 

potokach w 

miejscowości 

Końskie w ciągu 

dróg gminnych o 

nr dz. 381 i 481. 

2) Budowa 

przepustu na 

potoku w ciągu 

drogi gminnej przy 

dz. nr 172, 176/1, 

176/2 w 

miejscowości 

Witryłów. 

3) Remont 

pomostu kładki 

pieszej wraz z 

dojazdem i 

dojściem do kładki 

w Witryłowie. 

4) Przebudowa 

nawierzchni dróg 

gminnych 

wewnętrznych na 

terenie Gminy 

Dydnia. 

Rządowy 

Fundusz 

Polski Ład: 

Program 

Inwestycji 

Strategicznyc

h 

5 000 

000,00 

PLN 

4 750 

000,00 PLN 

4 750 

000,00 PLN 

Pozytywnie 

16. Poprawa 

infrastruktur

y 

kanalizacyjn

ej w Gminie 

Dydnia 

1) Budowa 

kanalizacji 

sanitarnej dla m. 

Obarzym i 

Jabłonka 

Kopaniska. 

2) Modernizacja 

sieci kanalizacji 

sanitarnej-zakup i 

montaż systemu 

odczytów 

radiowych na sieci. 

Rządowy 

Fundusz 

Polski Ład: 

Program 

Inwestycji 

Strategicznyc

h 

4 800 

000,00 

PLN 

4 560 

000,00 PLN 

0,00 PLN Negatywnie 
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17. Dopracowan

ie 

infrastruktur

y kultury dla 

potrzeb 

mieszkańcó

w Gminy 

Dydnia - 

etap II 

Zadanie obejmuję: 

1) Modernizację i 

doposażenie sali 

widowiskowo-

tanecznej w Domu 

Ludowym w 

Niebocku, 2) 

Modernizację sali 

widowiskowo-

tanecznej w Domu 

Ludowym w 

Jabłonce, 3) 

Modernizację sali 

widowiskowo-

tanecznej w Domu 

Ludowym w 

Wydrnej. 

Fundusz 

Promocji 

Kultury w 

ramach 

Programu 

MKiDN 

Infrastruktur

a Kultury 

2022 

375 000,00 

PLN 

300 000,00 

PLN 

0,00 PLN Wniosek w 

rozpatrzeniu 

18. II 

Mistrzowskie 

Kursy 

Instrumentó

w Dętych 

,,Dydnia 

2022" 

Organizacja II 

Mistrzowskich 

Kursów 

Instrumentów 

Dętych „Dydnia 

2022” 

odbywających się w 

dniach 17-

21.10.2022r., 

którego głównym 

celem jest 

podnoszenie 

poziomu polskiej 

edukacji 

artystycznej. 

Fundusz 

Promocji 

Kultury w 

ramach 

Programu 

MKiDN 

Edukacja 

artystyczna 

2022 

35 000,00 

PLN 

35 000,00 

PLN 

35 000,00 

PLN 

Pozytywnie, 

aktualizacja 

wniosku 

19. Modernizacj

a dróg 

dojazdowych 

do gruntów 

rolnych w 

Grabówce i 

Wydrnej. 

Wykonanie 

nawierzchni z płyt 

żelbetowych typu 

JOMB 

UM Woj. 

Podkarpackie

go, Fundusz 

Ochrony 

Gruntów 

Rolnych 

115 000,00 

PLN 

100 000,00 

PLN 

100 000,00 

PLN 

Pozytywnie 


