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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ ZA OKRES  

OD 25 MAJA DO 19 CZERWCA 2019 R. 

 

 

Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych podczas sesji 29 maja 2019 r. : 
 

Uchwały: Nr VIII/72/2019 w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2019 

rok, Nr VIII/73/2019 w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, Nr VIII/74/2019  

w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości 

wynagrodzenia za inkaso, Nr VIII/75/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, 

Nr VIII/76/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, Nr VIII/77/2019  

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, Nr VIII/78/2019 w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu, Nr VIII/79/2019 w sprawie zmiany nazwy 

ulicy, Nr VIII/80/2019 w sprawie nadania nazw ulic, Nr VIII/81/2019 w sprawie wyrażenia zgody 

na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, Nr VIII/82/2019 w sprawie określenia 

wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego - zostały przekazane do organów nadzoru, 

tj. Wojewody Podkarpackiego oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej celem legalizacji. 

 

Uchwała Nr VIII/82/2019 została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego i wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania. 

I. Sprawy komunalne: 

1. Rozpoczęto realizację zadania pn. „Przebudowa istniejącej klatki schodowej w budynku UMiG 

celem dostosowania do wymogów przepisów pożarowych wraz z wewnętrzną instalacją 

elektryczną i oddymiania przy ul. Rzeszowskiej 3 w Nowej Dębie. 

2. Przyjęto II ratę opłaty za koncesje na sprzedaż  napojów alkoholowych w kwocie 92 094,99 zł 

(łącznie od początku roku 226 797,19 zł). 

3. Zawarto umowę na przeprowadzenie akcji odkomarzania na terenie miasta i gminy z firmą 

Pestokil z siedzibą w Brzegu, kwota - do 22 590,48 zł. 

4. Do 30 czerwca trwa refundacja poniesionych wydatków przez osoby, którym przyznano 

stypendium szkolne na okres od stycznia do czerwca 2019 r. (dotyczy 116 uczniów – kwota 

refundacji 105 350,40 zł).  

5. Udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych: Broniewskiego 3 w sprawie zmiany sposobu 

rozliczania centralnego ogrzewania za 2019 r. poprzez rozliczenie proporcjonalnie do 

zajmowanej powierzchni (z metra kwadratowego), a nie z podzielników ciepła jak dotychczas, 

oraz Rzeszowska 5 w sprawie przystąpienia do prac termomodernizacyjnych i zaciągnięcia 

kredytu bankowego na realizację zadania. 

 

II. Sprawy inwestycyjne: 

1. Podpisano umowy: 

1) na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego na „Budowę drogi wewnętrznej  

i parkingów przy ulicy Leśnej w Nowej Dębie” z firmą Inżynieria Drogowa Włodzimierz 

Barszcz, kwota – 19 900 zł. 

2) na opracowanie dokumentacji na remont schodów oraz budowę podjazdu dla osób 

niepełnosprawnych przy budynku SOK z firmą Archiego Pracownia Architektury Monika 

Wolska-Gan, kwota – 6 642 zł,  
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3) pełnienie nadzoru inwestorskiego nad „Termomodernizacją budynku ZPO w Nowej Dębie - 

I Etap termomodernizacja sali gimnastycznej" z Zakładem Usług Budowlanych "ARSBUD" 

Robert Smaroń, kwota – 4 900 zł. 

2. Zakończono prace projektowe remontu drogi prowadzącej wzdłuż potoku Bystrzyk na osiedlu 

„PÓŁNOC”. Złożono zgłoszenie do Starosty Tarnobrzeskiego. 

3. Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej 

ul. Spacerowej, złożono wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji. 

4. Zakończono opracowywanie dokumentacji projektowej na budowę drogi łączącej ul. Zarzecze 

z DK9, uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji. 

 

III.  Sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami: 

1. 30 maja został zawarty akt notarialny sprzedaży  działki nr ewid. 459/13 o pow. 0,0417 ha  

w trybie bezprzetargowym z bonifikatą w wysokości 90% od ceny sprzedaży  za cenę 1 414,50 

zł (realizacja Uchwały Nr VI/58/2019 z 27 marca 2019 r.). 

2. 30 maja odbyły się przetargi na dzierżawę nieruchomości gruntowych rolnych  

z przeznaczeniem na cele rolnicze, w tym pod uprawę wierzby energetycznej: 

1) w obrębie Tarnowska Wola o powierzchni 27,52 ha, roczny czynsz osiągnięty w przetargu  

- 11 000 zł, 

2) w obrębie Dęba o powierzchni 5,00 ha, roczny czynsz osiągnięty w przetargu 2 000 zł,  

3) w obrębie Chmielów o powierzchni 43,02 ha, roczny czynsz osiągnięty w przetargu 16 500 

zł. 

Dzierżawca wyłoniony w drodze przetargu – Krzysztof Madej (realizacja Uchwały Nr 

IV/40/2019 z 30 stycznia 2019 r.) 

3. 6 czerwca gmina nabyła za kwotę 600 zł działkę nr 1034/3 o pow. 0,0047 ha położoną  

w obrębie Dęba pod poszerzenie drogi gminnej (realizacja Uchwały Nr V/46/2019 z 27 lutego 

2019 r.). 

4. 18 czerwca gmina nabyła za kwotę 5 000 zł działkę nr 903/1 o pow. 0,0067 ha położoną  

w obrębie Dęba pod poszerzenie drogi gminnej - ul. Jagodowej (realizacja Uchwały  

Nr VIII/75/2019 z 29 maja 2019 r.). 

 

IV. Sprawy z zakresu rozwoju lokalnego: 

1. Podpisano umowę na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek 

Oświatowych w Nowej Dębie – etap I termomodernizacja sali gimnastycznej z  firmą Walski – 

Budownictwo Piotr Walski, Paweł Walski s.c. Tarnobrzeg, która zaoferowała wykonanie 

zamówienia za cenę 354 900 zł, przy udzielonej gwarancji, jakości 7 lat. 

2. Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 9 800 zł na zadanie pn. Rozwój świetlicy 

sołeckiej w Chmielowie, poprzez zakup wyposażenia.  

3. Zakończyła się procedura wyboru do Rady Seniorów Miasta i Gminy Nowa Dęba II-kadencji 

(2019-2024). Nie zgłoszono kandydatów z: Osiedla Poręby Dębskie, sołectwa Jadachy, 

Rozalin, Alfredówka. 17 czerwca odbyła się I sesja Rady. Burmistrz wraz z Przewodniczącym 

Rady Miejskiej dokonali wręczenia zaświadczeń o wyborze, radni wybrali przewodniczącego 

(Stanisław Hałka) i wiceprzewodniczącego (Halina Ordon). Sekretarz zostanie wybrany na 

następnej sesji, która przewidziana jest we wrześniu. W czerwcu zostaną ogłoszone wybory 

uzupełniające. 

 

V. Sprawy z zakresu zarządzania kryzysowego: 

Do Urzędu Miasta i Gminy wpłynęły 24 wnioski o oszacowanie szkód powodziowych  

w gospodarstwach rolnych oraz 1 w gospodarstwie rybackim w Budzie Stalowskiej. Powołana 

została komisja, która podjęła czynności w zakresie szacowania szkód. 
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VI. Sprawy z zakresu profilaktyki: 

Rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu 

ochrony zdrowia, zawartego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2019. Na realizację zadania pt. „Organizacja wypoczynku dla dzieci  

i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami (wypoczynek 

wakacyjny)”, środki finansowe przyznano: 

1) Caritas Diecezji Sandomierskiej, Oddziałowi Parafialnemu w Chmielowie - 12 330 zł, 

2) Związkowi Harcerstwa Polskiego, Chorągwi Podkarpackiej, HUFCOWI Tarnobrzeg, 1 

Środowiskowemu Szczepowi Drużyn „Jedynka” w Nowej Dębie - 13 170 zł, 

3) Miejskiemu Klubowi Sportowemu "Stal" w Nowej Dębie - 9 500 zł. 

Nie przyznano dotacji Fundacji Q z Rozalina ze względu na wycofanie się organizacji  

z przystąpienia do realizacji zadania. 

 

 

 (-) Wiesław Ordon 

 

 Burmistrz Miasta i Gminy  

    Nowa Dęba  
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