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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA I GMINY  

NOWA DĘBA ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ZA OKRES  

OD 26 STYCZNIA DO 22 LUTEGO 2019 R. 
 

 

I. Realizacja uchwał Rady Miejskiej podjętych podczas sesji 30 stycznia 2019 r.: 
1) Uchwała Nr IV/24/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Nowa Dęba – w realizacji, 

2) Uchwała Nr IV/25/2019 Uchwała Budżetowa Gminy Nowa Dęba na rok 2019 – w realizacji, 

3) Uchwała Nr IV/26/2019 w sprawie zaciągnięcia w 2019 roku kredytu długoterminowego – 

uchwała będzie realizowana, gdy zaistnieje taka potrzeba, 

4) Uchwały Nr IV/27–29/2019 w sprawie udzielenia w 2019 roku pomocy finansowej Powiatowi 

Tarnobrzeskiemu przekazano Zarządowi Powiatu Tarnobrzeskiego, 

5) Uchwała Nr IV/30/2019 w sprawie udzielenia w 2019 roku pomocy finansowej Województwu 

Podkarpackiemu została przekazana do Zarządu Województwa Podkarpackiego  

i  Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, 

6) Uchwała Nr IV/31/2019 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla SPZ ZOZ w Nowej Dębie – 

przekazana do Dyrekcji SPZ ZOZ, podpisana została umowa dotacji, 

7) Uchwała Nr IV/32/2019 w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, przygotowano porozumienie, 

8) Uchwała Nr IV/33/2019 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału 

zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o.  

w Nowej Dębie przekazana została do PGKiM sp. z o.o., 

9) Uchwała Nr IV/34/2019 w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację 

zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Domu Strażaka 

w Cyganach na dz. nr ewid. 1257/3” – procedura przetargowa w przygotowaniu, 

10) Uchwała Nr IV/35/2019 w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację 

zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. 

Kościuszki 110 w Nowej Dębie w ramach projektu Rewitalizacja zdegradowanych obszarów 

Gmin Tarnobrzeg, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski i Gorzyce” - procedura przetargowa 

w przygotowaniu, 

11) Uchwała Nr IV/36/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia – wystąpiono 

z wnioskiem do GDDKiA o zawarcie porozumienia, 

12) Uchwała Nr IV/37/2019 w sprawie dopłat do ceny 1m3 odprowadzonych ścieków dla 

gospodarstw domowych z terenu gminy Nowa Dęba przekazana została do Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie, które zobowiązane jest 

do kwartalnych rozliczeń wykonanych usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, 

na podstawie których gmina obciążana jest kosztami, 

13) Uchwała Nr IV/38/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej 

pojemności - wydano i doręczono 3 221 zawiadomień o zmianie wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

14) Uchwała nr IV/39/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie określenia warunków 

udzielenia bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów 

zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – uchwała w dniu 

wczorajszym opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

15) Uchwała Nr IV/40/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości - 

sporządzony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, który został 
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wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy oraz na stronie internetowej Urzędu, 

informacja o wywieszeniu wykazu została zamieszczona w prasie. 
 

II. Sprawy organizacyjne:  
1. 30 stycznia – udział w posiedzeniu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Zespołów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie. 

2. 7 lutego odbyło się posiedzenie Rada Sołeckiej sołectwa Rozalin, a 21 lutego Zarządu Osiedla 

Dęba. 

3. 15 lutego odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie – dokonano zmiany  

w Radzie Nadzorczej. 

4. 17 lutego – udział w zebraniu ogólnym mieszkańców sołectwa Jadachy. 

5. Od 22 lutego prowadzony jest audyt przez Izbę Administracji Skarbowej w Rzeszowie zakresie 

prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi za 2016 rok. 
 

III. Sprawy komunalne: 

1. Zawarto umowę na wymianę 2-ch okien w lokalu mieszkalnym z Firmą P.U.P.H. ELTEX TR, 

Nowa Dęba,  kwota - 2 840,40 zł. 

2. Zlecono wykonanie ekspertyzy/opinii p.poż do projektu termomodernizacji budynku 

Kościuszki 110 – wykonawca Krzysztof Cygan, Mielec, Rzeczoznawstwo i Doradztwo p.poż – 

kwota 5 535 zł. 

3. Zlecono wykonanie zadania własnego gminy Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Nowej Dębie w zakresie wycinki drzew oraz zabiegów 

pielęgnacyjnych drzew na terenie miasta i gminy, kwota - 59 999,40 zł. 

4. Przyjęto wpłatę I raty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na łączną kwotę 

123 291,77 zł. 

5. Zlecono PGKiM Sp. z o.o. w Nowej Dębie rozbiórkę budynku przedszkola przy Zespole 

Placówek Oświatowych w Nowej Dębie, kwota - 109 900,50 zł. 

6. Odbyło się spotkanie w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie 

współpracy z gminą w kwestii rozwiązania problemów z zanieczyszczeniami wód GZWP 425. 
 

IV. Sprawy finansowe: 

1. Przyjęto 100 wniosków o zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego. 

2. Sporządzono 16 tytułów wykonawczych na zaległości dotyczące łącznego zobowiązania 

pieniężnego na łączną kwotę 2 215,60 zł. W wyniku realizacji sporządzonych tytułów 

wykonawczych na zaległości dotyczące  łącznego zobowiązania pieniężnego i opłaty za 

gospodarowanie odpadami do budżetu gminy przekazana została kwota 15 872,88 zł. 
 

V. Sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami: 

1. W drodze przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano 2 działki budowlane położone  

w Cyganach za łączną kwotę 101 868,60 zł. 

2. Zawarto umowę z firmą Usługi Geodezyjne i Projektowe inż. Tadeusz Durda na wykonanie 

dokumentacji geodezyjnej podziału działek nr ewid. 425 i 426 w Jadachach, kwota 2 460 zł. 

3. 20 lutego zorganizowano spotkanie z udziałem przedstawicieli Gminnej Spółki Wodnej  

i  Nadleśnictwa Nowa Dęba w sprawie udziału Nadleśnictwa w kosztach konserwacji rowu 

melioracyjnego w Osiedlu Dęba oraz konserwacji  rowu melioracyjnego  „Stawidza” na terenie 

lasów państwowych w Jadachach. 

4. Zawarto umowę z Panem Jackiem Morawskim na opracowanie dokumentacji planistycznej 

obejmującej III zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  
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gminy Nowa Dęba, bilansu terenu, ekofizjografii, miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego  przy ul. Zacisznej w Chmielowie (obszar terenów Zakładu Karnego OZ 

Chmielów i przyległych), kwota 70 000 zł. Wszczęto procedurę zmiany studium i opracowania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na tym terenie. Wnioski  do w/w 

dokumentów należy składać do 18 marca 2019 r. 
 

VI. Sprawy z zakresu rozwoju lokalnego: 

1. Rozliczono projekt pn. Rozwój Instalacji OZE w instytucjach publicznych na terenie Gminy 

Nowa Dęba, gmina otrzymała refundację 540 249,95 zł. 

2. Odbyła się X sesja Rady Seniorów Miasta i Gminy Nowa Dęba.  

3. Do 11 marca ogłoszono nabór wniosków skierowany do Rodzinnych Ogrodów Działkowych. 

4. Ogłoszono konkurs ofert na zadania z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  

i dziedzictwa kulturowego, polityki społecznej; upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

(imprezy sportowe); turystyki i krajoznawstwa, termin składania wniosków upływa 15 marca. 
 

VII. Sprawy z zakresu bezpieczeństwa publicznego: 

1. W okresie sprawozdawczym Straż Miejska przeprowadziła 101 interwencji, ujawniono 51 

sprawców wykroczeń, 7 ukarano mandatami karnymi na łączną kwotę 750 zł, 42 sprawców 

pouczono, wobec 1 sprawcy wykroczenia prowadzone jest postępowanie wyjaśniające 

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

2. Funkcjonariusze przeprowadzili 9 wspólnych służb z policjantami. 

3. Strażnik Miejski odbył 2 spotkania edukacyjne z dziećmi i młodzieżą szkolną na temat 

ogólnych zasad bezpieczeństwa i charakterystyki pracy straży miejskiej z dziećmi  

z Przedszkola Nr 1 oraz na temat zasad bezpiecznego spędzania wypoczynku podczas ferii 

zimowych z dziećmi i młodzieżą SP w Jadachach. 

4. 22 lutego odbyło się posiedzenie Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, podczas którego komisja zaopiniowała 2 wnioski i wydała postanowienia  

w sprawie zezwolenia na sprzedaż alkoholu. 

5. W ramach realizacji Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2019, na wniosek dyrektorów szkół przyznano środki na organizację 

czasu wolnego dzieciom i młodzieży podczas ferii zimowych w wysokości: 

1) Szkoła Podstawowa w Tarnowskiej Woli – 1 650 zł, 

2) Szkoła Podstawowa w Jadachach – 2 300 zł, 

3) Szkoła Podstawowa w Chmielowie – 2 250 zł, 

4) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nowej Dębie – 2 500 zł, 

5) Zespół Placówek Oświatowych w Nowej Dębie – 3 100 zł. 

 
VIII. Sprawy obywatelskie i zarządzanie kryzysowe: 

1. Sporządzono i uzgodniono z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie „Program szkolenia obronnego  

w mieście i gminie Nowa Dęba na lata 2019- 2021” oraz „Plan szkolenia obronnego w mieście 

i gminie Nowa Dęba w roku 2019”. 

2. Opracowano i przekazano do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Narodowy Kwestionariusz 

Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych.  
 

IX. 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 uchylono 2 decyzje 

kierujące, 

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 

 

 
 

4 

 

2) wydano 1 decyzję w sprawie ustalenia prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, 

3) odbyło się 8 spotkań grup roboczych w ramach działania Zespołu Interdyscyplinarnego, 

4) w nocy z 13 na 14 lutego odbyło się ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych na 

terenie gminy Nowa Dęba. Potwierdzono 4 przypadki osób bezdomnych, osoby te 

przebywają w miejscu odosobnienia. 

2. W ramach działalności Środowiskowego Domu Samopomocy: 

1) wyjazd na XII Integracyjny Przegląd Kolęd i Jasełek zorganizowany przez Środowiskowy 

Dom Samopomocy w Knapach, 

2) z okazji Światowego Dnia Chorego zorganizowano integracyjne zajęcia terapeutyczne 

uczestników poświęcone tematyce dbania o zdrowie psychiczne i somatyczne, jako 

podsumowanie zajęć uczestnicy wykonali zespołowe prace plastyczne i stworzyli z nich 

wystawę, 

3) udział w obchodach Światowego Dnia Chorego w Samorządowym Ośrodku Kultury, 

zorganizowanych przez Dom Pomocy Społecznej, 

4) wyjazd na II Towarzyskie Rozgrywki Sportowe Środowiskowych Domów Samopomocy  

w Kolbuszowej, zdobycie III miejsca w konkurencji tenisa stołowego, 

5) zabawa walentynkowa w ŚDS wraz z degustacją ciast przygotowanych w ramach treningów 

na pracowni kulinarnej, 

6) wyjazd na zabawę karnawałową zorganizowaną przez Środowiskowy Dom Samopomocy  

w Stalowej Woli. 

X. Sprawy z zakresu kultury: 

1. W ramach działalności SOK: 

1) odbyły się 4 pokazy XXIV Gali tanecznej „Art Dance” oraz II Gala Taneczna „Duda Dance 

ZATAŃCZYMY DLA ANTOSI, 

2) w ramach Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu odbyło się spotkanie  

z Żydówką Sally Mizroch (USA), 

3) zorganizowano „Babski sabat taneczny”, 

4) w ramach Akademii 50+ odbyły się pierwsze warsztaty decoupage, 

5) odbyło się przedstawienie pt. „Dzień Rodzica” w wykonaniu aktorów z Teatru Dziecięcego 

„Bajdurek”, 

6) w ramach spotkania czwartkowego wykład i otwartą dyskusję poprowadziła dr Małgorzata  

Makowska – Brzychczyk pod hasłem „Inwestowanie energii życiowej”, 

7) współorganizowano projekcje kinowe połączone z edukacją filmową dla uczniów szkół 

wraz z Teatrem Edukacji Filmowej, 

8) odbył się wernisaż wystawy  grafiki Grzegorza Gerby, wystawę można zwiedzać do 10 

marca, 

9) odbył się program Kabaretu Pod Wyrwigroszem, 

10) w ramach ferii zimowych odbyła się prelekcja i pokaz przedstawicieli Komendy Miejskiej 

Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu, Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu 

oraz Komisariatu Policji w Nowej Dębie, którzy omówili zagadnienia związane z akcją 

prewencyjną "Bezpieczne Ferie", akcją informacyjno - edukacyjną "Kręci mnie 

bezpieczeństwo na stoku" i konkursem plastyczno - fotograficznym "Stok nie jest dla 

bałwanów", przedstawili założenia programów prewencyjnych "cyberbezpieczni"  

i "Ostrożnie pies"- na spotkaniu pojawił się pies policyjny z przewodnikiem. 

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego KMP Tarnobrzeg przypomnieli zasady 

bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, odbyły się warsztaty plastyczne „Dziecko 

kreatywne”, wokalno-ruchowe „Roztańczone Nutki”, warsztaty wokalne, warsztaty  
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decoupage, warsztaty papieroplastyki, warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży, zajęcia  

z robotyki oraz wycieczka autokarowa dla dzieci do Portu Lotniczego w Jasionce oraz 

Muzeum Dobranocek w Rzeszowie, 

11) odbył się koncert piosenki poetyckiej pt. „Wiersze (pod)różne” w wykonaniu Kuby 

Blokesza współorganizowany przez SOK i Powiat Tarnobrzeski, 

12) na zakończenie ferii odbył się bal karnawałowy dla dzieci poprowadzony przez animatorkę 

z Fabryki Zabawy, 

13) spotkanie historyczne na temat „Ignacy Łukasiewicz - pionier przemysłu naftowego” 

poprowadził dr Adam Wójcik. 

2. W ramach działalności Centrum Kultury Lasowiackiej w Cyganach odbyły się warsztaty 

kulinarne dla dzieci, warsztaty rękodzieła (decoupage) dla dzieci, otwarta została XII wystawa 

rękodzieła artystycznego. 

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

plastyczne dla Seniorów, prace nad Palmą Wielkanocną (robienie kwiatów z bibuły), odbyły 

się feryjne zajęcia pt. „Dziecko kreatywne”, zajęcia plastyczne i kulinarne oraz zabawa 

ostatkowa. 

4. Złożony w Narodowym Centrum Kultury projekt pn. „Zakup instrumentów i akcesoriów 

dźwiękowych na potrzeby prowadzenia edukacji artystycznej grup działających w SOK” 

znalazł się na liście rankingowej wniosków otrzymujących dotację z priorytetu „Infrastruktura 

domów kultury” na 16 pozycji na 550 wniosków. W związku z tym SOK otrzyma dotację  

w wysokości 69000 zł, co stanowi 75% wartości zadania. 

 

XI. Sprawy z zakresu sportu: 

1. Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na transport zawodników sekcji pływackiej Piranie oraz 

zawodników sekcji Orlik SOSiR. Wybrano ofertę Jana Kopcia, kwota za 1 km  - 3,99 zł (bus) 

i 6,48 zł (autokar). 

2. SOSiR złożył ofertę na zapytania przetargowe 34 WOG w Rzeszowie na udostępnienie krytej 

pływalni dla żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej na 1 godz. 4 razy w miesiącu.  

W wyniku rozstrzygnięcia podpisano umowę na  kwotę 2 500 zł. 

3. SOSiR złożył ofertę na zapytanie przetargowe 33 WOG w Nowej Dębie na udostępnienie 

krytej pływalni dla żołnierzy  33 WOG, OSPWL i Placówki Żandarmerii Wojskowej w Nowej 

Dębie. W wyniku rozstrzygnięcia podpisano umowę na  kwotę 17 900 zł. 

4. 2 lutego w turnieju 6 miast w Łańcucie udanie rozpoczęli rok zawodnicy sekcji PIRANIE. 21 

osobowa reprezentacja zdobyła 8 złotych, 6 srebrnych i 5 brązowych medali. 

5. 14 lutego odbył się turniej halowej piłki nożnej dla dzieci FERIE 2019. Wystartowało 140 

zawodników w dwudziestu zespołach. Wystąpiły zespoły z Nowej Dęby, Cyganów  

i Chmielowa. 

 

 (-) Wiesław Ordon 
 

 Burmistrz Miasta i Gminy  

    Nowa Dęba  
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