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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA I GMINY  

NOWA DĘBA ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ZA OKRES  

OD 23 LUTEGO DO 22 MARCA 2019 R. 
 

 

I. Realizacja uchwał Rady Miejskiej podjętych podczas sesji 27 lutego 2019 r.: 

1. Uchwała Nr V/41/2019 w sprawie zmian statutów sołectw i osiedli – w realizacji. 

2. Uchwała Nr V/42/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy 

rzeczowej Województwu Podkarpackiemu – przekazano do Podkarpackiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Stalowej Woli. 

3. Uchwała Nr V/43/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta  

i Gminy Nowa Dęba i nadania jej statutu – w realizacji. 

4. Uchwała Nr V/44/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu 

użytkowego - został sporządzony wykaz nieruchomości, zamieszczony na tablicy ogłoszeń  

oraz na stronie internetowej gminy, ustalono czynsz najmu na kwotę 1623,60 zł/m-c. 

5. Uchwały Nr V/45 - 47/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości –  

w realizacji. 

6. Uchwała Nr V/48/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy – 

przygotowano umowę dzierżawy. 

7. Uchwała Nr V/49/2019  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 

(reklama) – zawarto umowę dzierżawy. 

8. Uchwała Nr V/50/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości – zlecone 

wycenę nieruchomości. 

9. Uchwała Nr V/51/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości – podpisano akty notarialne sprzedaży 2-ch działek. 

10. Uchwała Nr V/52/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 

lokalu użytkowego – o podjętej uchwale poinformowany został najemca, uchwała ponadto 

przekazana została do administratora lokalu, tj. Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie, gdzie przygotowana została umowa najmu na 

kolejny okres, która przedłożona została najemcy do podpisania. 

11. Uchwała Nr V/53/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za 

pojemnik o określonej pojemności - uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego 5 marca 2019r. pod poz. 1361 – w realizacji. 

12. Uchwała Nr V/54/2019 w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez 

burmistrza – w realizacji. 

II. Sprawy organizacyjne:  
1. 11 marca odbyło się spotkanie z sołtysami i przewodniczącymi zarządów osiedli 

podsumowujące kończącą się kadencję. 

2. Wyznaczono datę wyborów sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli na 28 kwietnia. 

3. 14 marca odbyła się roczna odprawa w Komisariacie Policji w Nowej Dębie, podczas której 

podsumowano prace nowodębskich policjantów w 2018 r. Podziękowano również Gminie 

Nowa Dęba za współpracę Straży Miejskiej z Policją oraz wsparcie finansowe. 
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4. 15 marca odbyło się spotkanie ze Starostą Tarnobrzeskim i radnymi Powiatu Tarnobrzeskiego 

w sprawie realizacji i zasad finansowania zadań na drogach powiatowych. 

5. Ogłoszono konkurs na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi kasy w Urzędzie Miasta  

i Gminy, wpłynęło 8 ofert. 
 

III. Sprawy komunalne: 

1. W minionym okresie zawarto umowy: 

1) na odławianie, transport i umieszczaniu bezdomnych psów z terenu gminy w schronisku 

„Azorkowo” w miejscowości Sigiełki z Gabinetem Weterynaryjnym Eskulap, Nowa 

Sarzyna, opłata roczna za rezerwację kojca 2 500 zł( od 5 marca do 31 grudnia 2019 r.), 

2) na świadczenie usług weterynaryjnych w 2019 roku z Gabinetem Weterynaryjnym „AS” – 

lek. wet. Arturem Sączawą Nowa Dęba, na kwotę do 18 000 zł (od 7 marca do 31 grudnia 

2019 r.), 

3) na wykonanie zgłoszenia wodnoprawnego oraz kosztorysu inwestorskiego dotyczącego 

„Remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sołectwie Jadachy na działkach nr ewid.: 

2211–część i 2273 z Piotrem Boroniem, Stalowa Wola, kwota - 1 785 zł, 

4) na wykonanie projektu technicznego zadania pn.„Utwardzenie terenu po obu stronach 

istniejącego parkingu na osiedlu Broniewskiego (naprzeciwko budynku nr 2) wraz  

z dojściem do istniejącego ciągu pieszego” z Piotrem Boroniem, Stalowa Wola, kwota -  

2 900 zł, 

5) na najem sprzętu do prac remontowo-porządkowych na terenie miasta i gminy w 2019 r.  

z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Nowej Dębie; 

wg cen jednostkowych na poszczególne rodzaje sprzętu). 

2. Na podstawie przeprowadzonych II przetargów na najem wolnych lokali użytkowych 

wyłoniono najemców lokali: 

1) przy ul. Krasickiego 8 (dawne studio fotograficzne), stawka czynszu 9,50 zł za 1 m2, 

2) przy ul. Rzeszowskiej 5 (dawny sklep „Po Schodkach”), stawka czynszu 10,50 zł za 1 m2. 

3. Zawarto porozumienie z panem Janem Tutką, Cygany, właścicielem gospodarstwa rolnego  

w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich (dot. przetrzymywania i opieki nad 

zwierzętami: bydłem, końmi, trzodą chlewną wraz z ich wyżywieniem we własnych budynkach 

gospodarskich), kwota 50 zł/dzień za 1 zwierzę. 
 

IV. Sprawy finansowe: 

1. Przyjęto 59 wniosków o zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego, wydano 159 decyzji, złożono wniosek do Wojewody Podkarpackiego  

o przyznanie dotacji celowej na I półrocze. 

2. Wystawiono 11 upomnień na łączną kwotę 16 979,80 zł za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 
 

V. Sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami: 

1. Zawarto notarialne umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego za kwotę 9363,10 zł, działek nr ew. 

41/17 i 49/5 w Nowej Dębie za kwotę 6302,30 zł, działki nr ewid.1384/61 w Cyganach za 

kwotę  49 692 zł i działki nr ewid.1384/52 w Cyganach za kwotę 52 176,60 zł. 

2. Zawarto umowy z Zakładem Usług Leśnych Edward Kosior Jadachy na wycinkę drzew  

(wycinka, wyrób, zrywka i ułożenie w stosy) w lesie gminnym na terenie sołectwa Jadachy 

i Chmielów z wynagrodzeniem  w wysokości 64,80 zł za m³ pozyskanego drewna. 
 

VI. Sprawy z zakresu rozwoju lokalnego: 

1. Podpisana została umowa na skład, łamanie, druk i zszycie Pisma Samorządu Miasta i Gminy 

Nowa Dęba „Nasze Sprawy” w roku 2019 – (przy objętości 20 stron - 3000 zł brutto, przy 
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objętości 24 stron - 3640 zł, przy objętości 28 stron - 3940 zł). 

2. Rozstrzygnięto II konkurs na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta  

i gminy Nowa Dęba w roku 2019, dotacje przyznano: LZS Jadachy - 31 tys. zł, LKS 

Tarnowska Wola - 31 tys. zł, KPS(teren miasta) – 57 tys. zł. 

3. Rozstrzygnięto konkurs dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych, dotacje przyznano: ROD 

RELAKS – 9 tys. zł, ROD METALOWIEC – 6 tys. zł. 

4. 4 marca odbyło się coroczne spotkanie z organizacjami pozarządowymi – omówiono Program 

współpracy oraz konkursy w roku 2019. 

5. 20 marca odbyło się spotkanie robocze Rady Seniorów, osób i instytucji wspomagających 

drugą nowodębską Senioriadę planowaną na 12-14 czerwca. 
 

VII. Sprawy z zakresu bezpieczeństwa publicznego: 

1. W okresie sprawozdawczym Straż Miejska przeprowadziła 101 interwencji, ujawniono 59 

sprawców wykroczeń, 9 ukarano mandatami karnymi na łączną kwotę 1 400 zł, 46 sprawców 

pouczono, do Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu skierowano 4 wnioski o ukarania, wobec 4 

sprawcy wykroczenia prowadzone jest postępowanie wyjaśniające zmierzające do złożenia 

wniosku o ukaranie do sądu. 

2. Funkcjonariusze przeprowadzili 6 wspólnych służb z policjantami. 
 

VIII. Sprawy obywatelskie i zarządzanie kryzysowe: 

Opracowano kalendarzowy plan działania w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej  

i bezpieczeństwa Miasta i Gminy Nowa Dęba na 2019 r. oraz roczny plan pracy Gminnego 

Zespołu Zarządzania Kryzysowego na 2019 r. 
 

IX. Sprawy z zakresu pomocy społecznej: 

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

1) wydano skierowanie dla 1 osoby do domu pomocy społecznej oraz uchylono 1 decyzję 

kierującą, 

2) odbyło się 13 spotkań grup roboczych w ramach działania Zespołu Interdyscyplinarnego, 

wpłynęły 3 Niebieskie Karty, 

3) w trybie zapytania ofertowego zawarto umowę na „Zakup i dostawę artykułów biurowych 

dla MGOPS w 2019 roku” z firmą Hurt – Papier, Ryszard Cebula Spółka jawna, Rzeszów, 

kwota - 7 319,79 zł, 

4) w trybie zapytania ofertowego zawarto umowę na „Zakup i dostawa środków czystości dla 

MGOPS w Nowej Dębie w 2019 roku” z Firmą Handlową „Soft”, Marta Mazur, Mariusz 

Mazur Sp.j., Rzeszów, kwota - 8 827,92 zł, 

5) w związku z pożarem stodoły i budynku gospodarczego, wydana została decyzja 

przyznająca zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia 

losowego. 

2. W ramach działalności Środowiskowego Domu Samopomocy świętowano Dzień Kobiet, 

złożono życzenia, kwiaty oraz odbyła się degustacja wspólnie upieczonych ciast. 
 

X. Sprawy z zakresu kultury: 

1. W ramach działalności SOK: 

1) odbyła się Biesiada Złotego Wieku w ramach Akademii 50+, 

2) wspólnie z Nowodębskim Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym zorganizowano spotkanie 

pt. „ZYGMUNT BERDYCHOWSKI zdobywca Mount Everest twórca Forum 

Ekonomicznego w Krynicy i Festiwalu Biegowego”, 

3) odbyła się kolejna odsłona imprezy dla przedszkolaków – prezentacji artystycznych (taniec  

i piosenka) dzieci z nowodębskich placówek, 
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4) obchodziliśmy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, odbył się wykład Mirosława 

Majkowskiego „Zgrupowanie AK Warta w obronie polskiej ludności przed UPA 1944-

1945”. Prelegent opowiadał o Oddziałach Okręgu Lwowskiego AK, którzy po zajęciu 

Lwowa i okolic przez Sowietów przeniosły się w 1944 roku na Rzeszowszczyznę. Można 

było także zobaczyć przykłady umundurowania, uzbrojenia  i wyposażenia żołnierzy AK, 

5) Młodzieżowe Koło Teatralne „Pretekst” zaprezentowało kolejną premierę „Kandydatki na 

żonę” - humorystyczną sztukę przeznaczoną dla młodzieży i dorosłych, 

6) zorganizowano spektakle dla uczniów szkół podstawowych pt. „Pilektury” oraz „Sherlock 

Holmes” w wykonaniu teatru „Pan Teatr”, 

7) z okazji Dnia Kobiet wystawiona została komedia kryminalna pod tytułem „Czekoladki”. 

Sztuka oparta jest na scenariuszu Bożeny Kupis-Kucharskiej. Spektakl przygotowała 

amatorska grupa teatralna dorosłych TU I TERAZ, 

8) w ramach spotkań czwartkowych UTW odbył się wykład i otwarta dyskusja poprowadzona 

przez dr Małgorzatę Makowską – Brzychczyk pod hasłem „Psychobiologiczne podstawy 

stanu zdrowia”, 

9) odbył się konkurs recytatorski „XV Konfrontacje Recytatorskie”, w których udział wzięło 

62 uczestników, 

10) zorganizowano spektakl warszawskiego Teatru Kępa pt. „Cudowna terapia”, 

11) odbył się kolejny poniedziałek kulinarny, 

12) otwarto wystawę malarstwa Haliny Wilk, którą można zwiedzać do 23 kwietnia. 

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

robienia kwiatów z bibuły do palm wielkanocnych, zorganizowano spotkanie dla kobiet  

z okazji ich święta, odbyły się warsztaty w Izbie Regionalnej dla grupy osób ze Stowarzyszenia 

Aktywnej Współpracy w Wolinie. 

3. W ramach działalności Wiejskiego Centrum Kultury w Chmielowie współorganizowano 

Diecezjalny Dzień Skupienia, w czasie którego wystąpiła grupa teatralna „Pora na Seniora”.  

4. Złożony w Instytucie Muzyki i Tańca wniosek na projekt pn. „Festiwal muzyki kameralnej  

i organowej Margaritae Baroci - 6 edycja” znalazł się na liście rankingowej wniosków 

otrzymujących dotację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z priorytetu „Muzyka”.  

W związku z tym SOK otrzyma dotację w wysokości 50 tys. zł. 
 

XI. Sprawy z zakresu sportu: 

1. 7 marca miało miejsce wręczenie nagród i stypendiów sportowych za osiągnięcia sportowe 

2018 roku: 

1) stypendia otrzymali; Beata Mycek, Rafał Lejko, Tymoteusz Malik, Jacek Duda, 

2) nagrody pieniężne otrzymali zawodnicy: Jakub Borowiecki, Szymon Durlak, Kamil Dzióba, 

Maciej Kopeć, Patryk Kopeć, Dawid Maguder, Hubert Maguder, Szymon Malik, Zuzanna 

Milczanowska, Nikodem Naróg, Tymoteusz Plaskota, Agata Puzio, Michał Puzio, Karolina 

Smolarczyk, Gabriela Urbańska, Karol Wąsik, Krystian Wąsik, 

3) nagrody pieniężne otrzymali trenerzy: Julian Zięba, Dariusz Żak, Adam Bunio, Mateusz 

Czachor, Mariusz Chwałek, Piotr Socha i Hubert Krasowski 

2. 17 marca na pływalni odbyły się Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego Dzieci 10-11 lat. Na 

starcie stanęło 155 zawodników z 15 klubów, wśród nich 12-osobowa reprezentacja Piranii 

SOSiR, która zdobyła 5 medali (1 srebrny,4 brązowe). 

 

 (-) Wiesław Ordon 
 

 Burmistrz Miasta i Gminy  

    Nowa Dęba  
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