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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA I GMINY  

NOWA DĘBA ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ZA OKRES  

OD 17 GRUDNIA 2018 R. DO 25 STYCZNIA 2019 R. 
 

 

I. Realizacja uchwał Rady Miejskiej podjętych podczas sesji 19 grudnia 2018 r.: 
1) Uchwała Nr III/11/2018 w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2018 rok – 

dokonano zmian w budżecie zgodnie z treścią uchwały, 

2) Uchwała Nr III/12/2018 uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy 

finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu – uchwałę przekazano Zarządowi Powiatu 

Tarnobrzeskiego, 

3) Uchwała Nr III/13/2018 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w schronisku dla osób bezdomnych – uchwałę przekazano do realizacji Miejsko – 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,   

4) Uchwała Nr III/14/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

korzystania z pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole  

i w domu” na lata 2019 – 2023 – uchwałę przekazano do realizacji Miejsko – Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej,   

5) Uchwała Nr III/15/2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia  

z pomocy społecznej udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek  

w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023– uchwałę przekazano do realizacji Miejsko – 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,   

6) Uchwała Nr III/16/2018 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na rok 2018 -  wykonano, 

7) Uchwała Nr III/17/2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2019 -  w realizacji, 

8) Uchwała Nr III/18/2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 - podpisano umowy na realizację 

zajęć pozalekcyjnych dla dzieci szkół podstawowych w szczególności z rodzin wielodzietnych, 

dysfunkcyjnych, zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie, mających trudną sytuację 

finansową z Marią Czerwiec, Ewą Siwczuk-Cymą, Renatą Konefał – 35 zł za godz. i Marią 

Kosiorowską – 20 zł za godz.  Realizacja zajęć trwać będzie do 20 grudnia, z przerwą od zajęć 

w okresie wakacji letnich, 

9) Uchwała Nr III/19/2018w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali 

użytkowych - o podjętej uchwale poinformowano najemców, uchwała ponadto przekazana 

została do administratora lokali, tj. Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

Sp. z o.o. w Nowej Dębie, gdzie przygotowane zostały umowy najmu na kolejny okres, które 

przedłożone zostaną najemcom do podpisania, 

10) Uchwały Nr III/20-23/2018 w sprawie wystąpienia Gminy Nowa Dęba z Podkarpackiej 

Regionalnej Organizacji Turystycznej, ze Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć "Energie Cités",  

z Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych i ze Związku Miast Polskich 

przesłano do właściwych organów stowarzyszeń. 
 

 

II. Sprawy organizacyjne:  
1. 9 stycznia – udział w posiedzeniu Rady Społecznej SPZ ZOZ w Nowej Dębie.  

2. 10 stycznia – udział w posiedzeniu Zarządu osiedla Dęba, na temat inwestycji w osiedlu. 

3. Zawarto umowy na 1 miesiąc z 2 osobami, konsekwencja umowy z PUP w Tarnobrzegu  

o organizację robót publicznych dot. stanowisk pomocniczych w UMiG. 
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4. W minionym okresie zawarto umowy: 

1) z Pocztą Polską S. A. z siedzibą w Warszawie na „Świadczenie usług pocztowych na rzecz 

Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania 

przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym 

w 2019 roku, wartość umowy 113 498,50 zł (zapytanie ofertowe), 

2) z „HURT-PAPIER” Ryszard Cebula Spółka jawna w Rzeszowie na „Zakup i sukcesywną 

dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Urzędu 

Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2019 roku”,  kwota  -15 363,33 zł (zapytanie ofertowe), 

3) z „HURT-PAPIER” Ryszard Cebula Spółka jawna w Rzeszowie na „Dostawę materiałów 

biurowych dla Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2019 roku”, wartość umowy - 

32 928,97 zł (zapytanie ofertowe), 

4) z GARMOND PRESS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na „Dostawę prasy i czasopism  

w prenumeracie na 2019 rok dla Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba”, kwota - 5 870 zł 

(zapytanie ofertowe), 

5) z firmą Kondrat Waldemar NOVUM SERVICE z siedzibą w Tarnobrzegu na stałą obsługę 

oprogramowania Firmy RADIX w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2019 roku – 114 

zł za godz, 1 dojazd – 28,37 zł. 

5. Od 10 do 23 stycznia przeprowadzono konsultacje społeczne dot. zmiany statutów jednostek 

pomocniczych. Konsultacje dotyczyły wydłużenia z 4 do 5 lat kadencji organów 

wykonawczych sołectw i osiedli. 
 

 

III. Sprawy komunalne: 

1. W minionym okresie zawarto umowy: 

1) na zrzut wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacyjnej przemysłowo-deszczowej  

w 2019 r. z Zakładami Metalowymi „DEZAMET” S. A., opłata roczna - 9 907,20 zł, 

2) na odśnieżanie, zwalczanie śliskości, usunięcie błota pośniegowego na drogach strefowych 

w Chmielowie w 2019 r. z Firmą Handlowo-Usługową Tomasz Kosior, kwota – 185 zł/h, 

3) na odśnieżanie, zwalczanie śliskości, usunięcie błota pośniegowego na drogach gminnych  

w 2019 r. na terenie: 

a) sołectwa Cygany – z panem Czesławem Urbaniakiem, 

b) sołectwa Chmielów – z panem Janem Kotulskim,  

c) sołectwa Tarnowska Wola i Rozalin – z panem Sławomirem Rutkowskim 

     – 64 zł/ h,  

d) sołectwa Alfredówka – z Zakładem Usług Leśnych Jan Burek, 

e) sołectwa Jadachy – z F.H.U. Jacek Kosior  

    – 85 zł/h; 

4) na sprzątanie przystanków autobusowych w 2019 r. na terenie miasta i gminy : 

a) w Tarnowskiej Woli z panem Sławomirem Rutkowskim, kwota 264 zł/m-c  

(6 przystanków), 

b) w Alfredówce i Budzie Stalowskiej z panem Kamilem Tomczykiem, kwota  

308,70 zł/m-c (6 przystanków), 

c) w Jadachach z panią Barbarą Urbaniak, kwota - 205,80 zł/m-c (4 przystanki), 

d) w Porębach Dębskich z panem Kamilem Kopciem, kwota - 102,90 zł/m-c (2 przystanki), 

e) w Rozalinie z panem Józefem Dowhanyczem, kwota - 191,10 zł/m-c (4 przystanki), 

f) w Chmielowie (na wiadukcie) z panią Zofią Biało, kwota - 132,30 zł/m-c (2 przystanki), 

g) w Chmielowie  z panem Zygmuntem Brykiem, kwota - 220,50 zł/m-c (7 przystanków), 

h) w Cyganach z Firmą „Hendex” Liliana Tabor - Witoń, kwota - 102,90 zł/m-c  

(2 przystanki). 

mailto:burmistrz@nowadeba.pl


 

 

BURMISTRZ  MIASTA  I  GMINY  NOWA  DĘBA 

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba 

tel.: (+48) 15 8462671, fax (+48) 15 8465137, e-mail: burmistrz@nowadeba.pl 

 

 
 

3 

 

2. Zlecono PGKiM Sp. z o.o. w Nowej Dębie wykonanie w 2019 r. zadań własnych Gminy  

w zakresie: 

1) zimowego utrzymania dróg i ciągów pieszych na terenie miasta, wg stawek: zwalczanie 

śliskości – 149,89 zł/h, odśnieżanie – 130,39 zł/h, odśnieżanie wraz ze zwalczaniem 

śliskości 224,82 zł/h, ręczne odśnieżanie – 24,36 zł/h, ) za gotowość do pracy – 35 341,97 zł 

(płatne od I - III i od X – XII po 5 890,33 zł/m-c), 

2) oczyszczania ulic, placów i ciągów pieszych na terenie miasta, kwota - 299 999,92 zł, 

3) zapewnienia na terenie Oczyszczalni Ścieków w Nowej Dębie schronienia, wyżywienia  

i opieki weterynaryjnej dla max. 15 bezpańskich psów dostarczonych przez przedstawicieli 

Gminy, kwota – 1 160,08 zł/m-c, 

4) bieżącego utrzymania zieleni miejskiej na terenie miasta, kwota – 197 883 zł, 

5) bieżącego utrzymania dróg, placów i ciągów pieszych na terenie miasta oraz Tarnobrzeskiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN – Podstrefa Nowa Dęba, kwota  

- 98 100 zł, 

6) zarządzania Cmentarzem Komunalnym w Nowej Dębie, kwota – 78 751,44 zł, 

7) zarządzania budynkami i lokalami stanowiącymi mieszkaniowy i użytkowy zasób gminy 

oraz lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność gminy we wspólnotach 

mieszkaniowych, kwota - 323 254,14 zł, 

8) administrowania budynkiem przystanku dworcowego przy ulicy Rzeszowskiej oraz 

utrzymania toalet publicznych zlokalizowanych w Parku Miejskim i przy SOK, kwota –  

114 181,79 zł. 

9) na „Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

położonych na terenie miasta i gminy, na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r., kwota -  

539 136 zł, 

3. Na podstawie przetargu zawarto umowę na „Odbiór i transport odpadów komunalnych  

z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne  

z terenu gminy z PGKiM Sp. z o.o., na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r., kwota - 

178 848 zł. 

4. Przejęto zwolnione przez dotychczasowych najemców lokale użytkowe przy ul. Pl. Chopina 10 

(sklep meblowy), przy ul. Rzeszowskiej 5 (sklep „Po schodkach”), przy ul. 1 Maja 1 (sklep 

mięsny „Antrykot”) i przy ul. Krasickiego 8 (zakład fotograficzny).  

Ogłoszono przetargi na najem wolnych lokali użytkowych: Krasickiego 8 (107 m2), przetarg 

odbył się, wylicytowana stawka czynszu 13 zł netto za 1m2, Rzeszowska 5 (pow. 89,40 m2), 

przetarg nie odbył się z uwagi na brak oferenta, Al. Zwycięstwa 3 II przetarg (pow. 18 m2), 

przetarg odbył się, wylicytowana stawka czynszu 9,50 zł netto za 1m2. 

5. Udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych: Mickiewicza 7, 1 Maja 2, Mickiewicza 3  
w Nowej Dębie. 

6. Wydano 2 decyzje umarzające należność z tytułu opłaty za usunięcie drzew i krzewów,  

tj. Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Jana Pawła II 22 w kwocie 5 850,84 zł  

i New Anna Cosmetics Sp. z o. o. w kwocie 197 548,53 zł,  pod warunkiem zastąpienia ich 

innymi drzewami. 
 

 

IV. Sprawy finansowe: 

Wystawiono 70 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 25 449 zł, w tym: 

1) 44 tytuły na zaległości w opłatach z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od 

osób fizycznych na kwotę 23 834 zł, 

2) 26 tytułów na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

kwotę 1 615 zł. 
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W wyniku reakcji podatników na wystawione upomnienia i realizacji sporządzonych tytułów 

wykonawczych do budżetu gminy wpłynęła łączna kwota 31 933,39 zł. 
 

 

V. Sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami: 

1. Gmina dokonała sprzedaży 7 lokali mieszkalnych za łączną kwotę 61 906,30 zł. 

2. Ogłoszony został przetarg na sprzedaż działek położonych w Cyganach, przeznaczonych pod 

budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne: nr ewid. 1384/26, 1384/28, 1384/52 i 1384/61, 

przetarg odbędzie się 15 lutego. 

3. Zawarto umowy zlecenia z osobami pełniącymi funkcje gajowych lasów gminnych w 2019 r: 

1) sołectwo Chmielów z panem Grzegorzem Szypułą, wynagrodzenie 323,40 zł/m-c, 

2) sołectwo Tarnowska z panem  Józefem Gilem, wynagrodzenie 176,40 zł/m-c, 

3) sołectwo Jadachy z panem Józefem Grdeniem, wynagrodzenie 161,70 zł/m-c, 

4) osiedle Dęba z panem Władysławem Flisem, wynagrodzenie 102,90 zł/m-c, 

5) sołectwo Cygany z panem Czesławem Urbaniakiem, wynagrodzenie 323,40 zł/m-c. 
 
 

VI. Sprawy z zakresu rozwoju lokalnego: 

1. Rozliczono projekt pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”, gmina 

otrzymana refundację w kwocie 1 559 507,71 zł. 

2. Złożono do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o płatność dla zadania pn. Rozwój Instalacji 

OZE w instytucjach publicznych na terenie Gminy Nowa Dęba, wnioskowana kwota refundacji 

- 540 249,95 zł. 

3. Rozliczono w Ministerstwie Sportu i Turystyki zadanie pn. Profilaktyka wad postawy dzieci  

i młodzieży uczęszczającej do szkół podstawowych z terenu Gminy Nowa Dęba, 

dofinasowanie w kwocie 10 000 zł. 

4. Rozstrzygnięto konkurs ofert na realizację zadań w zakresie: Rozwoju sportu na terenie miasta 

i gminy Nowa Dęba w roku 2019, wpłynęły 4 oferty: MKS STAL, KPS, KS Cygany i LZS 

„Płomień” Chmielów. Dotacje przyznano i podpisano umowy: 

1) z MKS STAL Nowa Deba - 258 tys. zł, 

2) z LZS „Płomień” Chmielów – 33 tys. zł, 

3) z KS Cygany - 31 tys. zł 

KPS nie podpisał oświadczenia o przyjęciu dotacji. 

5. Ogłoszono kolejny konkurs w zakresie Rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Nowa Dęba 

w roku 2019 (Tarnowska Wola, Rozalin, Alfredówka, Buda Stalowska, Jadachy i Nowa Dęba). 

6. Odbyło się spotkanie odnośnie utworzenia Kół Gospodyń Wiejskich, z terenu Gminy Nowa 

Dęba zarejestrowano KGW w Alfredówce, Rozalinie, Jadachach, Chmielowie, Cyganach i 

Tarnowskiej Woli – koła otrzymały dotację na swoją działalność w wysokości 3 tys. zł. 
 

VII. Sprawy z zakresu bezpieczeństwa publicznego: 

1. W okresie sprawozdawczym Straż Miejska przeprowadziła 110 interwencji, ujawniono 50 

sprawców wykroczeń, 5 ukarano mandatami karnymi na łączną kwotę 900 zł, 44 sprawców 

pouczono, wobec 1 sprawcy wykroczenia prowadzone jest postępowanie wyjaśniające 

zmierzające do złożenia wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu. 

2. Funkcjonariusze przeprowadzili 13 wspólnych służb z policjantami. 

3. Strażnicy Miejscy zabezpieczali ład spokój i porządek na terenie miasta, tj. w drugi dzień świąt 

Bożego Narodzenia, w noc sylwestrowo-noworoczną, podczas Orszaku Trzech Króli oraz 

podczas 27 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
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VIII. Sprawy obywatelskie i zarządzanie kryzysowe: 

1. Opracowany „Plan zarzadzania kryzysowego miasta i gminy Nowa Dęba” został zatwierdzony 

przez Starostę Tarnobrzeskiego. Plan jest dokumentem określającym działania burmistrza  

w przypadku wystąpienia zagrożenia powodującego lub mogącego spowodować sytuacją 

kryzysową o skali wymagającej koordynacji działań ratowniczo – zapobiegawczych. 

2. W związku z rozpoczętymi pracami w zakresie rejestracji wojskowej sporządzono rejestr 

mężczyzn oraz kobiet rocznika 2000 podlegających obowiązkowi oraz listę stawiennictwa 

mężczyzn rocznika 2000 oraz poszukiwanych z roczników 1995 – 1999 do kwalifikacji 

wojskowej. 
 

IX.  Sprawy z zakresu oświaty: 

1. Rozliczono dotację celową udzieloną z budżetu państwa w 2018 r. na wyposażenie szkół  

w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz dotację na dofinansowanie zadań 

w zakresie wychowania przedszkolnego za 2018 r.  

2. Zgłoszono Gminę Nowa Dęba do udziału w programie “Szkolny Klub Sportowy" w roku 2019 

do Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego. 

3. Dokonano analizy poniesionych wydatków na płace nauczycieli w 2018 r. pod kątem wypłaty 

jednorazowego dodatku uzupełniającego.  
 

X. Sprawy z zakresu pomocy społecznej: 

1. W ramach działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: 

1) wydano skierowanie dla 2 osób do domu pomocy społecznej oraz dla 1 osoby do Schroniska 

dla Bezdomnych w Tarnobrzegu, 

2) na podstawie wydatków   i zatrudnienia w 2018 r. ustalono wartość 1 roboczogodziny 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach 

zadań zleconych oraz dla usług opiekuńczych w ramach zadań własnych na 2019 rok. Od  

1 stycznia wartość 1 roboczogodziny usług odpowiednio wynosi: 

a) 26,29 zł za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi     

w ramach zadań zleconych, 

b) 17,56 zł za usługi opiekuńcze w ramach zadań własnych, 

3) od 1 stycznia OPS kontynuuje udział w programie „Opieka 75+”, do programu 

zakwalifikowano 11 osób, 

4) w ramach działalności Zespołu Interdyscyplinarnego odbyło się 8 spotkań grup roboczych, 

wpłynęły 2 „Niebieskie Karty”, a 20 grudnia podsumowano działalność Zespołu za 2018r., 

5) pracownicy ośrodka uczestniczyli w obsłudze podczas Orszaku Trzech Króli. 
 

2. W ramach działalności Środowiskowego Domu Samopomocy: 

1) 17 grudnia zorganizowano w ŚDS koncert pieśniarza, kompozytora i poety Jerzego 

Mamcarza z Warszawy, 

2) 18 grudnia odwiedziny harcerzy i zuchów z Pierwszego Środowiskowego Szczepu Drużyn 

„Jedynka” i przyjęcie Betlejemskiego Światełka Pokoju, 

3) 27 i 28 grudnia odbyły się posiedzenia zespołu wspierająco-aktywizującego – ewaluacja 

indywidualnych planów działania uczestników oraz ustalanie zamierzeń na kolejny rok, 

4) przygotowywanie występu na XII Integracyjny Przegląd Kolęd i Jasełek organizowany 

przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Knapach, 

5) 24 stycznia zabawa karnawałowa w ŚDS – w ramach treningu kulinarnego przygotowany 

został poczęstunek, a podczas wcześniejszych zajęć terapii manualnej przygotowane zostały 

stroje i maski karnawałowe, w których bawili się wszyscy uczestnicy zabawy, 

6) przyjęto 2-ch uczestników i objęto ich opieką oraz wsparciem terapeutycznym w procesie 

adaptacji do nowych warunków. 
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XI. Sprawy z zakresu kultury: 

1. W ramach działalności SOK: 

1) rozstrzygnięto konkurs i wręczono nagrody na najpiękniejszą bombkę świąteczną, wpłynęło 

42  prace w różnych technikach i stylach, 

2) przyznano statuetki „Mecenas kultury 2018”, które otrzymali: Poseł na Sejm RP Rafał 

Weber za wspieranie i patronat nad realizowanymi przez SOK projektami ministerialnymi, 

Markus Sieger – Prezes Zarządu firmy Polpharma za wieloletnie wspieranie mecenatem 

Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej "Margaritae Baroci" oraz włączanie się spółki  

w inne przedsięwzięcia kulturalne w Gminie Nowa Dęba oraz Państwo Marta i Mariusz 

Półtorakowie – właściciele firmy Marma Polskie Folie za ogromny wkład finansowy  

w ufundowanie Pomnika Niepodległości odsłoniętego 11 listopada 2018 r, 

3) odbyła się Biesiada Wigilijna, w czasie której nowodębscy harcerze przekazali 

mieszkańcom światełko betlejemskie, w części artystycznej wystąpił  teatr „Pora na 

Seniora” w widowisku jasełkowym  pt. „Dziś wszystkim z nas Bóg narodzi się”, 

4) w ramach czwartków historycznych prelekcję pt. „Kraków” i „Adam Mickiewicz” wygłosił 

dr Adam Wójcik, 

5) odbył się koncert kolęd i pastorałek „Gdy zabłyśnie pierwsza gwiazdka” przygotowany 

przez Studio „eMKa”, 

6) otwarto wystawę fotografii Roberta Wilka i Marcina Kurnika, którą można było oglądać do 

27 stycznia, 

7) po raz piąty w naszym mieście przeszedł Orszak Trzech Króli pod hasłem „Odnowi oblicze 

ziemi”, 

8) odbył się Noworoczny Koncert Orkiestry Dętej Miasta i Gminy Nowa Dęba, podczas 

którego gościnnie wystąpił  Zespół Śpiewaczy „Cyganianki” z kapelą oraz solistka Klaudia 

Zygmunt, 

9) odbyło się spotkanie przedszkolaków z Cyganiankami pn „Lasowiackie tradycje i zwyczaje 

bożonarodzeniowe”, 

10) odbył się VIII Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Nowa 

Dęba, w którym udział wzięło 42 uczestników w wieku od 7 do 77 lat, 

11) wsparto organizację finału WOŚP poprzez występy grup „Pora na Seniora” oraz„Pretekst”, 

12) w ramach współorganizacji wraz z Katolickim Teatrem Edukacji spektakli teatralnych dla 

uczniów szkoły podstawowej wystawiono 2 przedstawienia pt. „Śnieżka”, 

13) odbyła się Biesiada Akademii 50+ z okazji Dnia Babci i Dziadka. 

2. W ramach działalności Centrum Kultury Lasowiackiej w Cyganach Cyganianki i kapela 

kolędowali z uczniami ZS nr 10 w Tarnobrzegu, w CKL odbyło się spotkanie noworoczne dla 

mieszkańców, w części artystycznej wystąpił teatr Pora na Seniora i grupy artystyczne z CKL. 

3. W ramach działalności Wiejskiego Centrum Kultury w Chmielowie odbyły się Jasełka 

Bożonarodzeniowe oraz Przegląd Kolęd i Pastorałek, Młodzieżowa Orkiestra Dęta wystąpiła 

na Pasterce, a w Boże Narodzenie odbył się koncert kolęd w kościele w Chmielowie, odbyły 

się zajęcia plastyczne dla Seniorów rozpoczynające prace nad Palmą Wielkanocną. 
 

XII. Sprawy z zakresu sportu: 

23 stycznia odbył się recertyfikacyjny kurs Kwalifikowanej Pomocy Przedmedycznej dla  

6 ratowników zatrudnionych na etatach na krytej pływalni. Ukończenie takiego kursu, a następnie 

jego certyfikacja potwierdzona  jest egzaminem uprawniającym do wykonywania pracy ratownika 

wodnego. 

 (-) Wiesław Ordon 
 

 Burmistrz Miasta i Gminy  

    Nowa Dęba  
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