
ZARZĄDZENIE NR 840/2022 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA 

z dnia 30 maja 2022 r. 

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Nowej Dębie 
raportu o stanie Miasta i Gminy Nowa Dęba za 2021 rok 

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz.U. 
z 2022 r. poz. 559[1]) Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba zarządza, co następuje: 

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Nowej Dębie raport o stanie Miasta i Gminy Nowa Dęba 
za 2021 rok. 

2. Raport o stanie Miasta i Gminy Nowa Dęba stanowi załącznik do zarządzenia. 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  
   

Burmistrz 
 
 

Wiesław Ordon 

 
 

[1] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583 i 1005 
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WSTĘP 

Podstawę opracowania raportu stanowi art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

ustawy o samorządzie gminnym, który wprowadzony został ustawą z dnia 11 stycznia  

2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie 

wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.  

Organ wykonawczy gminy zobowiązany został do przedstawiania radzie do 31 maja 

każdego roku corocznego raportu o stanie danej jednostki samorządowej. Raport stanowi 

podsumowanie działalności burmistrza za rok poprzedni, w szczególności obejmuje 

realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady i budżetu obywatelskiego.  

Raport opracowany został na podstawie dokumentów będących w posiadaniu Urzędu 

Miasta i Gminy Nowa Dęba oraz pozostałych jednostek organizacyjnych gminy. 

 

 

  Burmistrz  

 Wiesław Ordon 
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I. INFORMACJE OGÓLNE 

Podstawowe informacje o liczbie i strukturze demograficznej 

  
Gmina Nowa Dęba zajmuje obszar 143 km2, w tym 16,7 km2 zajmuje miasto,  

a 126,3 km2 zajmują sołectwa.  

W skład gminy wchodzi miasto z osiedlami: Broniewskiego, Dęba i Poręby Dębskie  

oraz sołectwa: Alfredówka z osiedlem Buda Stalowska, Chmielów, Cygany, Jadachy, 

Rozalin i Tarnowska Wola.  

 

Według stanu na 31 grudnia 2021 r. na podstawie prowadzonego rejestru, gminę 

zamieszkiwało 17 682 mieszkańców, w tym 17 505 mieszkańców zameldowanych na 

pobyt stały i 177 mieszkańców z pobytem czasowym. 

W roku sprawozdawczym na terenie miasta i gminy zamieszkiwało 79 

cudzoziemców. 

 

Tabela 1. Ludność gminy wg miejscowości 

Miejscowość 
Liczba mieszkańców na 

pobyt stały 

Liczba mieszkańców na 

pobyt czasowy 

Nowa Dęba 10 629 115 

Alfredówka 624 2 

Buda Stalowska 142 1 

Chmielów 1987 39 

Cygany 1063 5 

Jadachy 1572 7 

Rozalin 630 5 

Tarnowska Wola 858 3 

Razem 17 505 177 

  

 W 2021 roku w gminie urodziło się 138 dzieci, natomiast zmarło 239 mieszkańców. 

Tabela 2. Urodzenia 

Liczba urodzeń Kobiety Mężczyźni 

Gmina 28 42 

Miasto 33 35 
 

Tabela 3. Zgony 

Liczba zgonów Kobiety Mężczyźni 

Gmina 50 56 

Miasto 65 68 

 

W 2021 roku Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego udzielił 27 ślubów. 

15 grudnia 2021 r. został zorganizowany jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. 

Medalami przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Za długoletnie 

pożycie małżeńskie” burmistrza odznaczył 6 par. 
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II. INFORMACJE FINANSOWE 

2.1. Dochody budżetu 

Pierwotnie uchwalony 28 stycznia 2021 r. budżet Gminy Nowa Dęba na 2021 rok po 

stronie dochodów wynosił 80 740 199 zł, zaś po stronie wydatków 92 144 806 zł. 

Planowany budżet był budżetem z deficytem w kwocie 11 404 607 zł. 

 

W wyniku dokonanych zmian budżetu, m.in. poprzez wprowadzenie środków 

otrzymanych z budżetu państwa w formie dotacji celowych na realizację zadań zleconych, 

własnych, inwestycyjnych, a także innych środków, plan dochodów gminy na 31 grudnia 

2021 r. zamknął się kwotą 87 155 294,73 zł, w tym: 

1) dochody bieżące 82 538 426,79 zł (zrealizowane w kwocie 83 437 595,88 zł, tj. 

101,09 % planu), 

2) dochody majątkowe 4 616 867,94 zł (zrealizowane w kwocie 3 571 191,31 zł, tj. 

77,35 % planu). 

 

Wykonanie zaś wynosiło 87 008 787,19 zł, co stanowiło 99,83 % planu po zmianach. 

 

Na budżet gminy składają się dochody własne, opłaty, udziały w dochodach 

podatkowych państwa, dotacje i subwencje. Dochody własne pochodzą z podatków 

lokalnych, udziałów w podatkach dochodowych państwa, gospodarowania mieniem 

gminy. Udziały w dochodach podatkowych państwa to udział w podatku dochodowym od 

osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT). Dotacje z budżetu państwa przeznaczane są na 

określone cele: zadania własne gminy oraz zadania zlecone. Dochodami są także środki z 

budżetu Unii Europejskiej. 

 

2.2. Dotacje otrzymane przez gminę 

Na realizację zadań zleconych, własnych, w tym inwestycyjnych, gmina otrzymała 

w 2021 roku dotacje w łącznej kwocie 27 847 673,21 zł. Wysokość pozyskanych dotacji 

szczegółowo określona została w sprawozdaniu rocznym  

z wykonania budżetu gminy.  

W ramach pozyskanych środków w kwocie 2 146 476,48 zł sfinansowano w części 

realizację zadań: 

1) budowa placu zabaw Nad Zalewem w Nowej Dębie; 

2) budowa łącznika ul. Zarzecze-A.Krzywoń; 

3) budowa drogi Jadachy Borek (Piasek); 

4) podniesienie bezpieczeństwa w ruchu pieszym poprzez budowę wyniesionych 

przejść dla pieszych w ciągu ul. Krasickiego i ul. Szkolnej; 

5) remont dachu Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli; 

6) przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 110; 

7) modernizacja kuchni znajdującej się w budynku Domu Ludowego w Rozalinie. 

 

 Gmina w roku 2021 pozyskała środki z Funduszu Covid-19 w kwocie 713 432,42 zł 

w związku:  

1) z organizacją transportu na szczepienia dla osób niepełnosprawnych; 

2) z realizacją programu „Laboratoria Przyszłości”; 

3) ze zwolnieniem z zapłaty składek ZUS przez Samorządowy Ośrodek Sportu  

i Rekreacji. 
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Tabela 4. Dotacje otrzymane przez gminę 

Lp.  
Nazwa zadania inwestycyjnego Kwota dotacji 

(zł) 

1. Budowa łącznika ul. Zarzecze - A. Krzywoń 288 159 

(Ministerstwo Infrastruktury) 

 

2. 

Podniesienie bezpieczeństwa w ruchu pieszym 

poprzez budowę wyniesionych przejść dla 

pieszych w ciągu ul. Krasickiego i ul. Szkolnej  

w miejscowości Nowa Dęba 

119 038,13 

(Rządowy Fundusz Rozwoju 

Dróg) 

 

3. 

 

Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych 

obręb Chmielów (dz. ewid. nr 4585) 

55 861,26 

(Urząd Marszałkowski -  

Fundusz Ochrony Gruntów 

Rolnych) 

4. Zakup sprzętu i umundurowania dla jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych 

25 000 

(Powiat Tarnobrzeski 

5. Przebudowa wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego przy ul. Kościuszki 110 w Nowej 

Dębie, w tym Środowiskowy Dom 

Samopomocy  

94 037,84 

(Wojewoda Podkarpacki) 

6. Przebudowa wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego przy ul. Kościuszki 110 w Nowej 

Dębie 

1 275 569,35 

(Regionalny Program 

Operacyjny)  

 

Na stopień realizacji dochodów własnych mają wpływ należności z tytułu podatków 

i opłat lokalnych oraz udzielane przez organy gminy ulgi i zwolnienia podatkowe, a także 

skutki obniżenia górnych stawek podatkowych. 

 

Skutki udzielonych przez burmistrza ulg wyniosły 336 340,63 zł, w tym: 

1) w podatku od nieruchomości – 334 932,83 zł (umorzenie – 177 799,18 zł + odsetki 

3 301 zł, rozłożenie na raty – 146 226,65 zł + odsetki 7 606 zł), 

2) w podatku od środków transportowych – 271 zł (umorzenie), 

3) w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 136,80 zł (umorzenie). 

 

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie podjętych uchwał przez Radę Miejską 

wyniosły 1 368 140,60 zł, w tym z tytułu: 

1) obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości – 1 047 271,65 zł (Uchwała 

Nr XVII/137/2019 z 27 listopada 2019 r.), 

2) obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych – 258 348,95 zł 

(Uchwała Nr XVII/138/2019 z 27 listopada 2019 r.), 

3) zwolnienia gruntów i budynków zajętych na ochronę przeciwpożarową – 27 612 

zł (Uchwała Nr XXV/204/08 z 29 października 2008 r.), 

4) zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których  płynność 

finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 

konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 – 34 908 zł (20 732 zł 

podatek od osób prawnych i 14 176 zł podatek od osób fizycznych na podstawie 

Uchwały Nr XXXII/288/2021 z dnia 24 lutego 2021 r.). 
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2.3. Wydatki budżetu gminy 

Wydatki budżetu gminy służą finansowaniu realizacji zadań publicznych jednostki 

samorządu terytorialnego oraz wykonywaniu innych operacji finansowych, 

tj. zarządzanie środkami, finansowanie potrzeb pożyczkowych i zarządzanie długiem 

publicznym. Art. 167 ust. 2 ustawy o finansach publicznych stanowi, że wydatki budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego mogą służyć wyłącznie finansowaniu zadań 

publicznych tej jednostki, wynikających z przepisów prawa. Wyodrębniamy wydatki 

bieżące, ukierunkowane na realizację zadań własnych gminy oraz wydatki majątkowe, 

które mają charakter wydatków inwestycyjnych. 

Dokonane zmiany budżetu po stronie wydatkowej, w związku z dodatkowymi środkami 

wprowadzonymi do dochodów gminy spowodowały, iż plan wydatków wyniósł  

96 617 160 zł, z czego wykonanie wyniosło 91 087 354,96 zł, co stanowiło 94,28 % planu 

po zmianach.  

W ramach wydatków wyodrębnia się wydatki bieżące, które na plan 81 407 662,07 zł 

zostały zrealizowane w kwocie 78 854 145,21 zł, tj. 96,87 % planu, a także wydatki 

majątkowe, które na plan 15 209 497,93 zł zrealizowane zostały w kwocie 12 233 209,75 

zł, tj. 80,43 % planu. 

2.4. Dotacje udzielone przez gminę 

W 2021 roku gmina udzieliła dotacji w łącznej kwocie 8 384 347,49 zł, m.in. na 

zadania inwestycyjne, a także na zadania bieżące. 

 
Tabela 5. Dotacje udzielone przez gminę 

 

Lp. 

 

Nazwa zadania 

Kwota 

dotacji 

(zł) 

 

Dotowany 

1. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej 

Nr 1 127 R ul. Szypowskiego w Nowej 

Dębie 

 

350 000 

Powiat 

Tarnobrzeski 

 

2. 

Przebudowa chodnika w ciągu drogi 

powiatowej Nr 1 112 R dojazd do stacji 

kolejowej Chmielów 

 

160 000 

Powiat 

Tarnobrzeski 

 

3. 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 113 R 

relacji Stale–Chmielów-Dąbrowica w 

zakresie budowy chodnika w miejscowości 

Chmielów-dokumentacja techniczna 

 

15 990 

 

Powiat 

Tarnobrzeski 

5. Zakup aparatury medycznej – autoklaw-

sterylizator parowy 

100 000 SPZ ZOZ 

Nowa Dęba 

 

6.  

Pokrycie kosztów przyjęcia  

i zagospodarowania odpadów, w tym ich  

składowania (zgodnie z porozumieniem) 

 

2 526 176,14 

Miasto  

Stalowa Wola 

 

7.  

Konserwacja rowów melioracyjnych  

i przebudowa przepustów 

 

14 984,74 

Rejonowy 

Związek Spółek 

Wodnych 

 

8. 

Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych 

realizowanych w ramach projektu budowy 

kanalizacji w Alfredówce 

 

14 600 

właściciele 

nieruchomości 
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9. Budowa przydomowych oczyszczalni 

ścieków i usuwanie wyrobów zawierających 

azbest 

36 198,07 właściciele 

nieruchomości 

2.5. Poziom zadłużenia 

W 2021 roku gmina spłaciła kredyty i pożyczki długoterminowe ogółem w kwocie  

1 318 699,24 zł. W trakcie roku został zaciągnięty kredyt w Banku Spółdzielczym 

w Gliwicach w kwocie 8 186 709 zł.  

 

Wg stanu na 31 grudnia 2021 r. pozostały do spłaty kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 

19 418 660,36 zł. Wskaźnik zadłużenia gminy do dochodów ogółem wyniósł 22,32 %. 

2.6. Udział gminy w spółkach prawa handlowego 

Gmina jest właścicielem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie, które świadczy usługi w zakresie zaopatrzenia 

w wodę, odprowadzenia ścieków, eksploatacji urządzeń wodociągowych  

i kanalizacyjnych, odbioru odpadów stałych, eksploatacji zasobów mieszkaniowych  

i lokali użytkowych, dostarczania ciepła do zasobów komunalnych, oczyszczania ulic, 

placów, chodników, pielęgnacji zieleni przyblokowej, utrzymania cmentarza komunal-

nego. W trakcie roku gmina dokonała podwyższenia kapitału zakładowego spółki  

o 660 000 zł, w związku z czym na 31 grudnia 2021 r. wartość kapitału spółki wynosiła 

11 611 500 zł, tj. 23 223 udziały, po 500 zł każdy udział. 

 

Gmina posiada również akcje/udziały o łącznej wartości 365 570 zł, w: 

1) Zakładach Metalowych DEZAMET S.A. w Nowej Dębie - 21 857 akcji o łącznej 

wartości 218 570 zł, 

2) Wytwórni Rurkowych Elementów Grzejnych UNIDEZ Sp. z o.o. w Nowej Dębie  

w likwidacji - 240 udziałów o łącznej wartości 144 000 zł, 

3) Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Tarnobrzeg - 6 akcji o łącznej 

wartości 3 000 zł. 

2.7. Fundusz sołecki/osiedlowy 

W ramach funduszu sołeckiego na przyjęty plan 240 379,99 zł zrealizowano wydatki 

na łączną kwotę 240 257,64 zł, w tym wydatki bieżące 37 004,22 zł i wydatki majątkowe 

w kwocie 203 253,42 zł. 

Realizacja zadań odbywała się zgodnie z wnioskami i uchwałami podjętymi przez 

mieszkańców podczas ogólnych zebrań wiejskich/osiedlowych. Środki przeznaczone 

zostały na zadania własne gminy służące poprawnie życia mieszkańców i były zgodne ze 

strategią rozwoju gminy.  

Środki funduszu wykorzystane zostały na realizację: 

1) zadań inwestycyjnych: wykonanie projektu budynku socjalno-rekreacyjnego 

w Chmielowie, wykonanie oświetlenia ulicznego, remonty dróg sołeckich, wykonanie 

odwodnienia dróg, remont rowu i zjazdów przy drodze Pogorzały, rozbudowa budynku 

OSP w Rozalinie, 

2) zadań bieżących: zakup i montaż urządzeń zabawowych, remonty ławek, zakup 

kamienia na remont dróg, zakup materiałów i wyposażenia dla OSP i centrów kultury. 

 

Wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego (za wyjątkiem funduszu 

osiedlowego) podlegają w części zwrotowi na rzecz gminy z budżetu państwa. W 2021 

roku do budżetu gminy wpłynął zwrot środków funduszu wydatkowanych w 2020 r.  

w kwocie 51 171,97 zł. 
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III. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 

3.1. Zasoby w posiadaniu gminy 

Wg stanu na 31 grudnia 2021 r. gmina posiadała we własności 1 220,0793 ha gruntów, 

w tym w użytkowaniu wieczystym 2,6788 ha. Powierzchnia gruntów we  własności, w 

stosunku do 31 grudnia 2020 r. zmniejszyła się o 1,5579 ha. 

 
Tabela 6. Zestawienie własności gminy wg miejscowości 

 

Nazwa miejscowości  

Stan na 

31 grudnia 2021 r. 

Zmiany w stosunku do  

31 grudnia 2020 r. 

Nowa Dęba  87,5065 +0,5306 

Poręby Dębskie  29,6720 -0,2400 

Dęba  63,6103 -0,6869 

Alfredówka  43,7123 +0,1016 

Chmielów  446,0591 +0,0890 

Cygany  245,4970 -1,0464 

Jadachy  194,4013 -0,4399 

Rozalin  45,6008 -0,2059 

Tarnowska Wola  64,0200 +0,3400 

Razem 1220,0793 -1,5579 

 
W posiadaniu gminy znajdowało się 185,9585 ha i w stosunku do 31 grudnia 2020 r. 

powierzchnia zmniejszyła się o 1,4552 ha. 

 
Tabela 7. Zestawienie majątku w posiadaniu wg miejscowości 

 

Nazwa miejscowości 

Stan na  

31 grudnia 2021 r. 

Zmiany w stosunku do  

31 grudnia 2020 r. 

Nowa Dęba  0,7486 -0,5779 

Poręby Dębskie 8,0481 - 

Dęba 2,4704 -0,3373 

Alfredówka 2,0000 - 

Chmielów 134,5400 -0,2000 

Cygany 5,6082 - 

Jadachy 10,6800 - 

Rozalin 4,9400 - 

Tarnowska Wola 16,9232 -0,3400 

Razem 185,9585 -1,4552 
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3.2. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych 

praw majątkowych 

Gmina ze sprzedaży mienia komunalnego uzyskała kwotę 1 196 983,20 zł, z tytułu 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym  

w prawo własności do budżetu wpłynęło 10 588,81 zł, zaś z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych 1 964 081,43 zł, natomiast z opłat za zarząd, użytkowanie  

i użytkowanie wieczyste nieruchomości 154 639,09 zł. 
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IV. DZIAŁANIA SPOŁECZNE 

4.1. Oświata i wychowanie 

Jednostką zajmującym się obsługą administracyjną i finansową jednostek oświatowo-

wychowawczych zajmuje się Biuro Obsługi Jednostek Samorządowych. 

W 2021 roku gmina prowadziła: 
1) 7 szkół podstawowych i 1 zespół szkół, do których uczęszczało łącznie 1 060 

uczniów (64 oddziały), 

2) 3 przedszkola, do których uczęszczało 257 dzieci, 

3) 3 zespoły wychowania przedszkolnego (Tarnowska Wola, Jadachy, Cygany) – 43 

uczniów, 

4) 3 oddziały zerowe – 30 uczniów, 

5) żłobek miejski z 48 miejscami dla dzieci, na utrzymanie którego gmina uzyskała 

środki w kwocie 46 080 zł  z programu Maluch + 2021 oraz 51 840 zł z rezerwy 

celowej. 

 

W 2021 roku pozyskane zostały także środki: 

1) w ramach programu Laboratoria Przyszłości realizowanego przez Ministerstwo 

Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w łącznej kwocie 430 200 

zł, z czego wydatkowano 343 707,30 zł. Środki te zostały przeznaczone dla 

wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy na zakup nowoczesnego sprzętu, 

który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje 

zainteresowania, nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych zajęć 

edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, czy kółek 

zainteresowań, 

2) na zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego  programu rozwijania 

szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie 

technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-

2024 dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie 35 000 zł, łączny koszt to 43 750 

zł, wkład własny gminy – 8 750 zł, 

3) na wycieczki dla szkół w kwocie 24 172 zł w ramach programu Ministra Edukacji 

i Nauki pn. „Poznaj Polskę”.  

 

Na realizację zadań z zakresu oświaty wydatkowano 24 140 628,08 zł.  

 

W 2021 r. z budżetu gminy udzielona została dotacja podmiotowa na  funkcjonowanie 

niepublicznych przedszkoli – Krasnal w Nowej Dębie, Akademia Marzeń w Alfredówce 

i Mali Odkrywcy w Chmielowie, w łącznej kwocie 3 607 613,76 zł. 

 

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz uchwałą rady w sprawie regulaminu 

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 

terenie gminy przyznane zostały stypendia i zasiłki szkolne. 

W 2021 roku przyznano: 

1) stypendia szkolne w łącznej kwocie 56 593,60 zł dla 76 uczniów, 

2) zasiłki szkolne w łącznej kwocie 1 860 zł dla 3 uczniów. 

 

Stypendia i zasiłki szkolne finansowane są w 20 % z budżetu gminy, natomiast 80 % 

z dotacji celowej i wypłacane są wnioskodawcom w formie pieniężnej lub jako refundacja 

kosztów poniesionych, m.in. na zajęcia edukacyjne pozaszkolne, zakup pomocy 

naukowych, wyposażenie sportowe, dojazd do szkół. 
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4.2. Zdrowie i profilaktyka 

4.2.1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów w 2021 roku 

realizowany był na podstawie Uchwały Nr XXX/267/2020 Rady Miejskiej w Nowej Dębie 

z dnia 28 grudnia 2020 r. Pierwotnie na realizację Programu przeznaczono 296 500 zł, 

jednak w wyniku zmian programu zamknął się ostatecznie kwotą 442 752,70 zł. 

Na realizację zadań zawartych w Programie wykorzystano 392 227,10 zł, niewykorzystana 

została kwota 50 525,60 zł. 

 

4.2.2. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii realizowany był na podstawie 

Uchwały Nr XXX/267/2020 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 28 grudnia 2020 r. 

Na realizację Programu w 2021 roku zaplanowano 14 500 zł, zaś wykorzystano środki  

w kwocie 9 172,15 zł, kwota niewykorzystana – 5 327,85 zł. 

 

Niewykorzystane środki zarówno z Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jak i Gminnego Program Przeciwdziałania 

Narkomanii przeznaczone zostały do wykorzystania w 2022 roku, zgodnie z Uchwałą Rady 

Miejskiej. 

4.3. Pomoc społeczna 

4.3.1. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie 

W ramach swojej działalności Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Nowej Dębie udzielał wsparcia mieszkańcom w różnych formach pomocy oraz 

świadczeń (w formie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych). 

 

Na przestrzeni roku z różnego rodzaju świadczeń skorzystało 419 rodzin (liczba osób 

w rodzinach 824). Jest to pomoc w ramach zadań własnych gminy oraz w ramach zadań 

zleconych. Pomoc w formie świadczenia pieniężnego otrzymało 331 rodzin, natomiast 195 

rodzin zostało objętych pomocą w formie świadczenia niepieniężnego. 141 rodzin 

otrzymało pomoc wyłącznie w postaci pracy socjalnej, w szczególności poradnictwa 

specjalistycznego, tj. prawnego, psychologicznego czy socjalnego. 

 
Tabela 8. Zestawienie świadczeń udzielonych w 2021 roku  

Rodzaj świadczenia 
Wartość 

świadczeń (zł) 
Liczba świadczeń 

Zasiłki stałe 537 800 963 

Zasiłki okresowe 234 456 884 

Zasiłki celowe i w naturze ogółem 293 836 x 

w tym celowy specjalny 51 108 387 

Zasiłki celowe – zdarzenie losowe 4 000 1 

Posiłek w ramach programu „Posiłek  

w szkole i w domu” 
146 572 24274 

Pobyt w domach pomocy społecznej 1 141 661 430 

Schronienie 90 990 67 

Usługi opiekuńcze w ramach zadań 

własnych w tym: 
575 119 8655 

Usługi świadczone w ramach programu 

75+ 
15 612,74 1339 
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Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi  

w ramach zadań zleconych 

158 902 4591 

Pobyt dzieci w pieczy zastępczej (rodziny 

zastępcze) 
117 154,64 x 

Pobyt dzieci w pieczy zastępczej (Domy 

Dziecka) 
104 214,53 x 

 

 Dodatkowe działania podejmowane przez Ośrodek 

Działalność Ośrodka to nie tylko przyznawanie pomocy finansowej, praca z rodziną,  

ale również zaangażowanie na rzecz mieszkańców miasta i gminy. Ośrodek podejmował 

w roku 2021 różnego rodzaju działania, m.in.: 

1) przygotowywano paczki i wydawano żywność w ramach Programu Operacyjnego 

Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020 współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – wydano ok. 35 

ton żywności, 5 599 paczek dla 689 rodzin lub osób samotnie gospodarujących, 

2) wyjazd wakacyjny (bezpłatny) – kolonia letnia w Nowosielcu k/Sanoka, w której 

wzięło udział 5 dzieci z rodzin wymagających wsparcia, wyjazd zorganizowany był 

przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Azymut” ze Stalowej Woli, 

3) przy współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  

w Rzeszowie przeprowadzono zbiórkę krwi, krew oddało 37 osób, 

4) dzięki przeprowadzonym przez Parafię w Tarnowskiej Woli akcjom 

charytatywnym:  

a) „Wielkopostny Kosz Dobroci” – „Wylosuj dobro” i zaangażowaniu 

mieszkańców Tarnowskiej Woli, Ośrodek otrzymał artykuły spożywcze, 

przemysłowe oraz odzież, z których przygotowano  i przekazano 16 paczek 

najbardziej potrzebującym rodzinom i osobom z terenu miasta i gminy, 

b) „Adwentowy Kosz Dobroci” przygotowano 20 paczek, które trafiły do 15 rodzin 

oraz 5 osób samotnych. 

 

W 2021 roku  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację zadań 

wydatkował 5 184 777,31 zł, z tego z budżetu państwa na zadania zlecone 188 879,15 zł, 

na zadania własne 1 298 508,31 zł, na realizację projektu świetlica ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i środków krajowych 41 505,42zł. Z budżetu gminy 

wydatki wyniosły 3 655 884,43 zł. 

4.3.2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Dębie 

Zadaniem Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) jest tworzenie oparcia 

społecznego i terapeutycznego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, osób  

z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z innymi zaburzeniami czynności psychicznych, 

w tym ze schorzeniami neurologicznymi. ŚDS zapewnia takim osobom pobyt dzienny, 

rehabilitację psychospołeczną, a podczas zajęć terapeutycznych także psychoterapię, 

opiekę pielęgniarską dla swych uczestników, poradnictwo specjalistyczne oraz zajęcia 

rekreacyjne i sportowe. Zgodnie z decyzją wojewody, placówka dysponuje 45 miejscami. 

 

W 2021 roku z zajęć terapeutycznych w ŚDS skorzystało 51 osób, w tym: 

1) 15 osób przewlekle psychicznie chorych (typ A), 

2) 27 osoby z niepełnosprawnością intelektualną (typ B), 

3) 9 osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ C). 
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Środowiskowy Dom Samopomocy zapewnia swoim uczestnikom wsparcie  

w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, pomoc w zaspokajaniu niezbędnych 

potrzeb, a wszelkie działania ŚDS zmierzają do osiągnięcia przez te osoby możliwie 

najpełniejszej samodzielności życiowej oraz integrację ze środowiskiem społecznym. 

Usługi świadczone przez ŚDS są dostosowane do indywidualnych potrzeb, możliwości  

i zainteresowań każdego uczestnika, zgodnie z planem postępowania wspierająco-

aktywizującym. Oddziaływania terapeutyczne realizowane są wieloaspektowo i obejmują 

wiele różnorodnych treningów prowadzonych w ramach różnych obszarów życia. 

Personel ŚDS utrzymuje także stały kontakt z rodzinami uczestników oraz ich 

najbliższym otoczeniem, a rezultaty pracy ŚDS są widoczne w coraz większej 

samodzielności uczestników w dbaniu o swoje zdrowie, zaradności w prowadzeniu 

gospodarstwa domowego, a także wzrostu umiejętności społecznych i zawodowych oraz 

podejmowaniu pracy. 

Działalność ŚDS sfinansowana została z dotacji celowej z budżetu państwa  

w kwocie 998 376,75 zł.  

4.3.3. Działania społeczne w Urzędzie Miasta i Gminy 

Szereg zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych jest przez pracowników 

Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba. Zadania te dotyczą wypłaty różnego rodzaju 

świadczeń, których zestawienie przedstawia poniższa tabela. 

 
Tabela 9. Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane w urzędzie 

 

Rodzaj świadczenia 
 

Ilość świadczeń 

 

Wartość świadczeń 

Zasiłek rodzinny 7 125 793 132 

Dodatki do zasiłku rodzinnego  4 168 422 738 

Zasiłek pielęgnacyjny 6 094 1 315 329 

Świadczenie pielęgnacyjne 929 1 802 335 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 154 94 408 

Jednorazowa zapomoga z tytułu 

urodzenia się dziecka 
96 96 000 

Świadczenie rodzicielskie 327 304 817 

Jednorazowe świadczenie „Za życiem” 0 0 

Zasiłek dla opiekuna  80 49 600 

Świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego  
730 346 416 

Świadczenie wychowawcze 500 + 29 737 14 686 695 

Dodatki mieszkaniowe 1 285 262 632 

Dodatki energetyczne 652 9 548 

Bon żłobkowy 44 23 818 

4.4. Sport  

4.4.1. Samorządowy Ośrodek Sportu Rekreacji w Nowej Dębie 

Samorządowy Ośrodek Sportu Rekreacji (SOSiR) w Nowej Dębie realizuje zadania 

określone przepisami prawa oraz Statutem nadanym przez Radę Miejską. Przedmiotem 

działania ośrodka jest umożliwianie mieszkańcom miasta i gminy aktywnego 
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uczestnictwa w różnego rodzaju formach działalności, w zakresie kultury fizycznej, sportu 

i rekreacji. 

 

SOSiR zajmuje się eksploatacją następujących obiektów i nieruchomości: 

1) krytej pływalni przy ul. T. Kościuszki 14, 

2) basenu kąpielowego odkrytego wraz z kortami tenisowymi, 

3) zespołu boisk wielofunkcyjnych ORLIK, skateparku, dirt parku, 

4) stadionu sportowego przy ul. Sportowej, 

5) budynku użytkowego przy ul. Chopina , 

6) budynku użytkowego przy ul. Rzeszowskiej 6, 

7) ośrodka rekreacyjnego „Nad Zalewem”, 

8) boisk sportowych na terenie sołectw: Jadachy, Cygany, Chmielów i Tarnowska 

Wola (wraz z obiektami – we współpracy z klubami), 

9) terenów i obiektów użytkowanych w związku z realizacją zadań statutowych, 

10) bazy wypoczynkowej pod namiotami w Piaskach k. Krynicy Morskiej. 

 

W SOSiR zatrudnionych jest 29 osób (13 kobiet, 16 mężczyzn). Do realizacji zadań  

w 2021 roku niezbędne było zatrudnienie 53 osób na umowę zlecenie (kryta pływalnia - 

21, zalew - 3, orlik- 1, obóz w Piaskach – 25, specjalistyczne przeglądy techniczne - 3). 

 

SOSiR był organizatorem lub współorganizatorem następujących imprez sportowych 

i rekreacyjnych: 

1) Mistrzostw Okręgu Podkarpackiego w pływaniu, 

2) Podkarpackiej Ligi Dzieci w pływaniu, 

3) biegu w rocznicę Konstytucji 3 maja, 

4) biegów ulicznych i biegu Nowa Dęba na 5 wspólnie z ARP w Tarnobrzegu, 

5) Podkarpackiego Pucharu Nordic Walking Etap Nowa Dęba, 

6) pikniku nad Zalewem „Z Polpharmą dla Domu Dziecka” 

7) rajdu rowerowego Burza, 

8) zawodów pływackich z okazji 60 lecia nadania praw miejskich Nowej Dębie, 

9) biegu i marszu Niepodległości. 

 

Wydatki poniesione na realizację zadań przez SOSiR wyniosły 3 472 269,04 zł. 

4.4.2. Kluby sportowe, sekcje 

MKS STAL  

SOSiR przygotowuje do rozgrywek zespół boisk piłkarskich przy ul Sportowej, 

pracownicy wykonują prace pielęgnacyjne, koszenie, nawożenie, malowanie linii. SOSiR 

wykonał oświetlenie bieżni lekkoatletycznej, utrzymuje porządek w pomieszczeniach 

użytkowany przez klub, ponosi koszty utrzymania budynku szatniowego, w tym energii 

elektrycznej, energii cieplnej, wody, ścieków. SOSiR pokrywa  koszty utrzymania 

budynku  LENDZION będącego w dyspozycji Zarządu MKS STAL Nowa Dęba. 

 

Ludowe kluby sportowe w Cyganach, Chmielowie, Jadachach i Tarnowskiej Woli 

W 2021 roku na rzecz klubów zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego 

na kwotę 5 000 zł  (remont ławek w Jadachach) oraz ze środków sołeckich dokonano 

zakupu kosy spalinowej dla LZS Cygany za kwotę 3 000 zł. 

 

Sekcja Orlik 

Zatrudniony trener /instruktor piłki nożnej prowadzi zajęcia piłkarskie z grupą młodych 

zawodników. W okresie zimowym zajęcia prowadzone są w hali sportowej Zespołu Szkół 
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Nr 1. Poza treningami młodzi piłkarze uczestniczą w lokalnych rozgrywkach  o Puchar 

Tymbarku i Puchar Deichmana. 

 

Sekcja pływacka Piranie 

W zajęciach sekcji uczestniczą adepci pływania w czterech rocznikach. Zajęcia 

prowadzi dwóch trenerów pływania zatrudnionych przez SOSiR. Drużyna Piranii SOSiR 

wywalczyła drugie miejsce w wiosennej edycji Podkarpackiej Ligi Dzieci (rywalizowało 

22 podkarpackie kluby), zwyciężyła w jesiennej edycji Podkarpackiej Ligi Dzieci 

(rywalizowało 23 kluby), wywalczyła 7 miejsce w Polsce w wieloboju drużynowym 10 

latków, jako pierwsza drużyna z Podkarpacia znalazła się w czołowej 10 w rywalizacji 368 

klubów. Zawodnicy Piranii 32 razy stawali na podium Mistrzostw Województwa 

Podkarpackiego. Sekcja i trenerzy zostali po tym sukcesie odznaczeni pamiątkowymi 

grawertonami. 

  

Kryta pływalnia i basen odkryty 

W 2021 roku z krytej pływalni skorzystało 53 294 tys. klientów. W dniach 24 czerwca 

do 15 sierpnia bezpłatnie był dostępny dla dzieci brodzik na basenie otwartym,  

z którego skorzystało 2000 klientów.  

 

Stypendia i nagrody sportowe 

Realizując Uchwałę Nr XLII/376/2017 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 30 

listopada 2017 r. w sprawie stypendiów sportowych i nagród za osiągnięte wyniki sportowe 

oraz działalność sportową, burmistrz po zasięgnięciu opinii Komisji Sportu, Zdrowia, 

Spraw Statutowych i Społecznych przyznał stypendia i nagrody za osiągnięte wysokie 

wyniki sportowe w 2020 r. Stypendia sportowe otrzymało 7 zawodników, nagrody 

pieniężne 29 zawodników, natomiast 7 trenerów otrzymało nagrody. 

 

Wśród wyróżnionych znaleźli się: 

1) trenerzy: Julian Zięba, Dariusz Żak, Adam Bunio, Piotr Socha, Hubert Krasowski, 

Andrzej Majdański i Arkadiusz Tereszkiewicz, 

2) zawodnicy, którzy otrzymali stypendia: Kacper Gołąbek, Kacper Łuc, Ola Łuc, 

Tymoteusz Malik, Agata Puzio, Karolina Smolarczyk, Krystian Wąsik, 

3) zawodnicy, którzy otrzymali nagrody: Natalia Antkiewicz, Jan Dobrowolski, 

Marcin Flis, Karolina Gałązka, Nikodem Jaskot, Julia Kolev, Bartosz Kopeć, Kamil 

Kopeć, Maciej Kopeć, Patryk Kopeć, Lena Kosiorowska, Jan Krasowski, Beata 

Kupiszewska, Rafał Lejko, Kamil Malak, Zuzanna Milczanowska, Szymon Ordon, 

Florian Piekarz, Tymoteusz Plaskota, Victoria Puk, Michał Puzio, Maja Rozmus, 

Ksawery Siwiec, Zofia Surowiec, Julia Tereszkiewicz, Maria Tereszkiewicz, Karol 

Wąsik, Ewa Wiącek, Karolina Zięba. 

4.5. Kultura 
Samorządowy Ośrodek Kultury (SOK) w Nowej Dębie realizował zadania  

w dziedzinie tworzenia, ochrony i upowszechniania kultury, wychowania i edukacji. 

Podstawę działalności SOK stanowi ustawa o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej, ustawa o bibliotekach oraz Statut jednostki. 

SOK prowadzi działalność także w filiach: 

1) Centrum Kultury im. ks. Jana Twardowskiego w Chmielowie, 

2) Centrum Kultury Lasowiackiej w Cyganach, 

3) Domu Ludowym w Rozalinie, 

4) Domu Ludowym w Tarnowskiej Woli. 
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Tabela 10. Zestawienie wydarzeń organizowanych przez SOK 

WYSZCZEGÓLNIENIE ILOŚĆ 

Wystawy 11 

Festiwale i przeglądy artystyczne 23 

Koncerty 31 

Prelekcje, spotkania, wykłady 8 

Imprezy turystyczne i sportowo – rekreacyjne 7 

Konkursy 17 

Pokazy teatralne 16 

Warsztaty 27 

Gale taneczne – występy, pokazy 6 

Inne: dożynki, zabawy dla dorosłych, bal dla dzieci, turnieje 

szachowe, jarmark bożonarodzeniowy, pokaz mody jesień–zima, 

piknik naukowy dla dzieci ,,Dzień nauki i techniki”, program 

Przestrzenie Sztuki w ramach spotkań art_przecięcia Teatru  

W. Siemaszkowej, obchody 70-lecia Orkiestry Dętej Miasta  

i Gminy Nowa Dęba, obchody 60-lecia nadania praw miejskich 

Nowej Dębie, piknik myśliwski, cykl wieczorów w ramach 

wydarzenia ,,Kino na leżakach”, ,,Holi Święto kolorów”, pikniki 

rodzinne. 

30 

OGÓŁEM 176 

 

Z zasobu bibliotecznego w 2021 roku skorzystało: 

1) w czytelni: 

a) liczba wypożyczeń na zewnątrz: książki – 152, czasopisma – 688, 

b) liczba wypożyczeń na miejscu: książki – 46, czasopisma – 308, Internet – 143, 

odwiedziny na miejscu – 322, 

2) w bibliotekach: 

a) liczba wypożyczeń na zewnątrz: książki – 20.731, odwiedziny – 8.365, 

b) liczba wypożyczeń na miejscu: internet – 0, odwiedziny  na miejscu – 39. 

 

W Kinie „Metalowiec” w 2021 roku wyemitowanych zostało 350 seansów kinowych, 

z których skorzystało łącznie 9005 widzów, w tym posiadających Kartę Dużej Rodziny 

2089 osób. 

W raportowanym okresie SOK realizował również projekty, na które pozyskał środki 

zewnętrzne: 

1) z Narodowego Centrum Kultury na projekt „Nie tylko len – ożywiamy lasowiackie 

tradycje rękodzielnicze” – 33 000 zł. 

2) z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych – 6 450 zł. 

 

W 2021 roku nastąpiła zmiana na stanowisku Dyrektora Samorządowego Ośrodka 

Kultury w Nowej Dębie. W wyniku przeprowadzonego konkursu z dniem 1 lipca na 

stanowisku dyrektora zatrudniona została Iwona  Strojek. 
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V. INFRASTRUKTURA KOMUNALNA 

5.1. Gospodarka odpadami 

Wg stanu na 31 grudnia 2021 r., zgodnie ze złożonymi deklaracjami systemem odbioru 

odpadów komunalnych objętych było: 

1) 2 792 nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych (7 858 mieszkańców), 

2) 83 nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych ( 5 036 mieszkańców), 

3) 313 nieruchomości niezamieszkałych. 

 

Koszty odbioru i transportu odpadów komunalnych oraz prowadzenia Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie w 2021 roku wyniosły 2 246 526,96 zł (w 2020 

roku kwota 1 798 077,97 zł), natomiast koszty przyjęcia i zagospodarowania odpadów, w 

tym ich składowania 2 526 176,14 zł (w 2020 roku 1 851 695,39 zł).  

Łączne wydatki w kwocie 4 949 452,13 zł związane z funkcjonowania systemu 

zostały pokryte z wniesionych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 

4 536 417,07 zł oraz z budżetu gminy w kwocie 410 035,06 zł (Uchwała Nr XL/387/2021 

z 30 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami 

komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi). 

 

 

5.2. Gospodarka przestrzenna 

Obszar miasta i gminy Nowa Dęba posiada częściowe pokrycie planami 

zagospodarowania przestrzennego o łącznej powierzchni 603 ha. Obowiązujące miejscowe 

plany zagospodarowania przestrzennego to: 

1) III zmiana Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Nowa Dęba (Uchwała Nr XXXIX/303/97 z dnia 24 kwietnia 1997 r.), 

2) IV zmiana Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Nowa Dęba (Uchwała Nr XXXIX/304/97 z dnia 24 kwietnia 1997 r.), 

3) MPZP ul. Leśnej w Nowej Dębie (Uchwała Nr LI/389/98 z dnia 17 czerwca 1998 r.), 

zmiana nr 1 Uchwała Nr XIV/83/03 z dnia 13 sierpnia 2003 r., zmiana nr 2 Uchwała 

Nr XIV/84/03 z dnia 13 sierpnia 2003 r., zmiana nr 3 Uchwała Nr VI/54/2015 z dnia 

30 kwietnia 2015 r., 

4) MPZP terenu pomiędzy ulicami Podleśną i Strażacką w Nowej Dębie (Uchwała Nr 

XXXII/227/04 z dnia 30 grudnia 2004 r.), 

5) MPZP terenu górniczego „Tarnobrzeg II” (Uchwała Nr III/12/98 z 27 listopada  

1998 r.,  zmiana Uchwała Nr XXXII/228/04 z dnia 30 grudnia 2004 r.), 

6) MPZP terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Cygany (Uchwała Nr 

XXXVI/255/05 z dnia 24 marca 2005 r.), 

7) MPZP przy ul. Zacisznej w Chmielowie (Uchwała Nr XXVII/241/2020 z dnia 

30.09.2020 r.), 

8) MPZP terenu w Chmielowie (Uchwala Nr XIV/112/2011 z dnia 23 listopada 2011r.). 

9) MPZP gminy Nowa Dęba w miejscowości Chmielów przy ul. Strefowej (Uchwała Nr 

XLV/367/2021 z dnia 29 października 2021 r.) 

 

Dla miasta i gminy Nowa Dęba obowiązują studia uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego: 
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1) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowa 

Dęba (Uchwała Nr XLVII/355/2002 z dnia 15 kwietnia 2002 r., zmienione Uchwałą Nr 

II/5/2014 r. z dnia 30 grudnia 2014 r.), 

2) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa 

Dęba (Uchwała Nr XLVII/354/2002 z dnia 15 kwietnia 2002 r., zmienione Uchwałą Nr 

XIV/111/2011 z dnia 23 listopada 2011 r., Uchwałą Nr XII/108/2015 z dnia 30 września 

2015 r. i Uchwałą Nr XXII/194/2020 z dnia 29 maja 2020r. 

 

W trakcie 2021 r. procedowano: 

1) zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego 

Tarnobrzeg II, zgodnie z Uchwałą Nr XL/366/2014 z dnia 26 lutego 2014 r., 

2) zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Nowa Dęba (Uchwała Nr XLVII/354/2002 z dnia 15 kwietnia 2002 r.), zgodnie  

z Uchwałą Nr LII/483/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r., 

3) opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Nowa Dęba 

przy ul. Szkolnej  zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XX/183/2020 z dnia 24 lutego 2020 r., 

4) zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Nowa Dęba (teren ul. Szkolnej)  Uchwała Nr XX/182/2020 z dnia 24 lutego 2020 r., 

5) opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Dęba 

w Chmielowie przy ul. Strefowej Uchwała Nr XXI/185/2020 z dnia 30 kwietnia  

2020 r., 

6) zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Nowa Dęba (obwodnica) Uchwała Nr XXIV/217/2020 z dnia 1 lipca 2020 r., 

7) zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Nowa Dęba (obwodnica) Uchwała Nr XXIV/218/2020 z dnia 1 lipca 2020 r. 

 

W związku z tym, iż teren miasta i gminy nie jest całościowo objęty planami 

zagospodarowania, w 2021 roku wydano 103 decyzje o warunkach zabudowy oraz 19 

decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
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VI. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ, 

PROGRAMÓW, STRATEGII 

6.1. Informacja o działaniach na rzecz realizacji uchwał Rady Miejskiej 

W 2021 roku Rada Miejska w Nowej Dębie odbyła 17 posiedzeń sesji  i podjęła łącznie 

129 uchwał, w tym: 

1) sprawy finansowe i podatkowe - WPF, budżet gminy, zaciąganie zobowiązań, 

zatwierdzanie planów finansowych, dotacje, pomoc finansowa, inkaso, podatki  

– 56, 

2) statuty, sport, realizacja zadań publicznych, repatriacja, rada pożytku, odpłatność 

za pobyt w schronisku, zmiany w komisjach, diety radnych, wynagrodzenie 

burmistrza, wotum zaufania, petycje itp. – 11, 

3) komunalnych (odpady komunalne, ochrona środowiska, pomniki przyrody, drogi 

gminne, zmiana nazwy ulicy), zwolnienie z opłaty za korzystanie z zezwoleń na 

sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia  

w miejscu sprzedaży należnej w 2021 roku  – 9, 

4) porozumienia – 2, 

5) komunalizacja mienia – 1, 

6) zagospodarowanie przestrzenne, nieruchomości (dzierżawa, zamiana, sprzedaż, 

darowizna), umowy lokale użytkowe – 32, 

7) programy i strategie: Rozwiązywanie Problemów Społecznych, współpracy 

z organizacjami pozarządowymi, Tarnobrzeski Obszar Funkcjonalny, Lokalny 

Program Rewitalizacji, Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych, 

Narkomania, Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Rozalin, Podkarpacki Program 

Odnowy Wsi – 14, 

8) oświata – 2, 

9) świadczenia społeczne – 2. 

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym uchwały przekazywane były w terminie 7 

dni od ich podjęcia do organów nadzoru, tj. Wojewody Podkarpackiego oraz Regionalnej 

Izby Obrachunkowej. Uchwały zostały przez organy nadzoru zalegalizowane i były 

realizowane zgodnie z ich treścią. W jednym przypadku została stwierdzona nieważność 

uchwały Rady Miejskiej. 

 

6.2. Działania podejmowane na rzecz realizacji programów i strategii 

6.2.1. Programy i strategie w zakresie rozwoju: 

1) Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Tarnobrzeskiego Obszaru 

Funkcjonalnego na lata 2014 – 2020,  przyjęta Uchwałą Nr XXVIII/264/2016  

z dnia 28 grudnia 2016 r., ostatecznie zmieniona  Uchwałą Nr XI/97/2019 z  dnia 26 

lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 – 2020, 

2) Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Nowa Dęba na lata 2016-2023, przyjęty 

pierwotnie w 2017 roku, a ostatecznie zmieniony Uchwałą Nr LI/480/2018 z dnia 11 

lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nowa 

Dęba na lata 2016-2023, 
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3) Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Dęba uchwalony Uchwałą Nr 

XII/113/2015 z dnia 30 września 2015 r., ostatnio zmieniony Uchwałą Nr 

XXXIV/312/2017 z dnia 29 maja 2017 r., 

Wymienione dokumenty są niejednokrotnie niezbędnym elementem wniosków  

o dofinansowanie składanych, nie tyko przez gminę, czy jej jednostki organizacyjne, ale 

także przez inne podmioty. 

 

W ramach realizacji w/w dokumentów oraz uchwał rady realizowane były następujące 

zadania/projekty:  

1) rozbudowa placu zabaw nad Zalewem – wartość zadania 61 211,78 zł, 

2) budowa parkingu przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, etap II – 

wartość zadania 65 627,51 zł, 

3) przebudowa drogi gminnej ul. Marii Skłodowskiej Curie w zakresie wykonania 

zatok postojowych, przebudowy jezdni oraz budowy oświetlenia ulicznego – 

wartość zadania 150 340,67 zł, 

4) remont ulicy i budowa parkingu os. Północ – wartość zadania 215 908,83 zł, 

5) rozbudowa dróg gminnych na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN – 

Podstrefa Nowa Dęba, odcinek K-L – wartość zadania 227 721,50 zł, 

6) odwodnienie dróg na osiedlu domków jednorodzinnych w Cyganach – budowa 

rowu nr 12 w km 0+320 – 0-605 – wartość zadania 127 744,33 zł, 

7) budowa przytuliska – wartość zadania 119 924,56 zł, 

8) podniesienie bezpieczeństwa w ruchu pieszym poprzez budowę wyniesionych 

przejść dla pieszych w ciągu ul. Ignacego Krasickiego i ul. Szkolnej – wartość 

zadania 156 563,10 zł, 

9) termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli – 

przebudowa dachu – wartość zadania 514 421,41 zł, 

10) przebudowa ul. Hubala polegająca na budowie odwodnienia, etap II – wartość 

zadania 139 607,48 zł, 

11) budowa łącznika drogi gminnej nr 1 00 51 ul. Anieli Krzywoń z drogą gminną ulica 

Zarzecze na wysokości drogi krajowej nr 9 – wartość zadania 879 394,19 zł, 

12) remont dróg w mieście i gminie: 

a) Alfredówka droga nr 4 – wartość zadania 82 981,73 zł, 

b) przebudowa drogi gminnej Chmielów łącznik ul. Kolejowa – ul. Górka – 

wartość zadania 33 169,68 zł, 

c) przebudowa drogi gminnej bocznej od ul. Kamyczkowej Cygany – wartość 

zadania 45 289,61 zł, 

d) przebudowa drogi Cygany na dz. 81 – wartość zadania 7 662,07 zł, 

e) budowa drogi gminnej ul. Drozdowska – wartość zadania 193 859,51 zł, 

f) przebudowa drogi gminnej „Na Piasek” w Jadachach – wartość zadania 

174 925,46 zł, 

g) przebudowa drogi gminnej ul. Kanałowa – wartość zadania 21 911,92 zł, 

h) remont drogi gminnej nr 380 ul. Sportowa – wartość zadania 95 641,51 zł, 

13) rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Alfredówce i w Budzie 

Stalowskiej – wartość zadania 116 391,97 zł, 

14) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka wraz z Budą 

Stalowską i Tarnowską Wolą – wartość zadania 1 604 486,15 zł, 

15) termomodernizacja oraz remont i adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 110 wraz 

z zagospodarowaniem terenu przyległego – wartość zadania 4 598 692,44 zł, 

16) oświetlenie uliczne przy ul. Borowej, etap II – wartość zadania 28 782,00 zł, 

17) dobudowa oświetlenia chodnika przy ul. Jana Pawła II, etap II – wartość zadania 

30 750,00 zł, 
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18) dobudowa oświetlenia ulicznego Cygany Desne – wartość zadania 26 472,61 zł, 

19) dobudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Grzybowej, etap II – wartość zadania 

27 841,32 zł, 

20) dobudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Małej i Willowej – wartość zadania 

61 092,62 zł, 

21) wykonanie projektów technicznych dotyczących: 

a) budowy parkingu przy Hali Targowej – wartość 14 700 zł, 

b) budowy parkingu po garażach przy ul. Jana Pawła II – wartość 29 000 zł, 

c) opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z szacunkowym 

kosztem robót dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły 

Podstawowej im. Św. Jadwig Królowej w Alfredówce” – wartość 15 000 zł. 

6.2.2. Programy i strategie w zakresie ochrony środowiska i zwierząt: 

1) Program Ochrony Środowiska dla Gminy Nowa Dęba na lata 2020 – 2023  

z perspektywą do roku 2027, przyjęty Uchwałą Nr XXX/264/2020 z dnia 28 

grudnia 2020 r., 

2) Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa 

Dęba na lata 2013–2032,  przyjęty Uchwałą Nr XXXIII/305/2013 z dnia 26 

czerwca 2013 r., 

3) Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności 

zwierząt na 2021 rok przyjęty Uchwałą Nr XXXV/309/2021 z dnia 28 kwietnia 

2021 r. 

 

Zadania realizowane:   

1) usuwanie wyrobów zawierających azbest - w 2021 roku gmina udzieliła dotacji celowej 

na odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest   

z 27 gospodarstw, łącznie z terenu miasta i gminy odebrano 41,132 t wyrobów 

zawierających azbest, całkowity koszt zadania wyniósł 21 879,57 zł. Na realizację 

zadania pozyskano dotację w ramach „Ogólnopolskiego program finansowania 

usuwania wyrobów zawierających azbest” z  NFOŚIGW i WFOŚIGW w kwocie  

6 000 zł, pozostałe koszty sfinansowane zostały z budżetu gminy, 

2) opieka nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt -całkowite 

koszty za 2021 rok - 42 844,53 zł, w tym: 

a) umowa z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.  

w Nowej Dębie na zapewnienie na terenie oczyszczalni schronienia, wyżywienia 

i opieki weterynaryjnej dla max.15 bezpańskich psów – 15 503,44 zł, 

b) umowa ze schroniskiem „Azorkowo” w miejscowości Sigiełki Gabinet 

Weterynaryjny Eskulap Jerzy Sulikowski na odławianie, transport i umieszczeniu 

bezdomnych psów z terenu gminy, opłata roczna za rezerwację kojca 2 500 zł, 

c) usługi weterynaryjne w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi (psami  

i kotami), w tym badanie, leczenie, szczepienie, odrobaczanie, odpchlenie, 

odkleszczanie, eutanazja, sterylizacja i kastracja zwierząt przekazanych do adopcji 

– 18 280 zł, 

d) zakup karmy dla kotów wolno żyjących w okresie jesienno-zimowym 1 087,59 zł, 

e) zakup torebek do sprzątania po psach – 5 473,50 zł. 

W 2021 roku do przytuliska na oczyszczali przyjęte zostało 38 psy, natomiast do 

adopcji przekazano 36. 

 

3) dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 

podstawie Uchwały Nr X/76/2011 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 30 czerwca 
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2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie 

inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, z późn. zm.,: 

a) dotacja celowa w łącznej kwocie 12 600 zł dla 18 gospodarstw domowych na 

wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w osiedlu Buda Stalowska i w sołectwach 

Alfredówka i Tarnowska Wola, 

b) dotacja celowa w łącznej kwocie 11 818,50 zł dla 5 gospodarstw domowych na 

budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (w osiedlu Poręby Dębskie – 2 szt., 

po 1szt. w osiedlu Dęba, sołectwie Jadachy i Cygany). 

6.2.3. Programy i strategie społeczne 

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 – 2021 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania wynikające  

z Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2021, przyjętej 

Uchwałą Nr XLII/383/2014 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 30 kwietnia 2014 r. 

Realizacja strategii polega na umiejętnym diagnozowaniu potrzeb poszczególnych 

grup społecznych i udzielaniu stosownej pomocy, umożliwiającej skuteczne 

rozwiązywanie własnych problemów oraz podejmowanie nowych wyzwań 

zmniejszających ryzyko powrotu do sytuacji kryzysowej. 

Pomoc społeczna skoncentrowana jest na zapobieganiu marginalizacji wykluczeniu 

społecznemu mieszkańców poprzez świadczenie pomocy najbardziej potrzebującym, 

wdrażanie programów społecznych, W rodzinach z problemami przemocy-umożliwienie 

bezpłatnego dostępu do poradnictwa specjalistycznego tj. prawnego, psychologicznego. 

W celu zwiększenia skuteczności świadczonej pomocy społecznej pracownicy OPS 

nawiązują ścisłą współpracę z policją,  sądami, kuratorami, urzędami, szkołami,  

Powiatowym Urzędem Pracy, Bankiem Żywności, Caritas,  placówkami służby zdrowia, 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowym Domem Samopomocy, 

Domem Pomocy Społecznej, Miejsko - Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, ZUS, KRUS, innymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, Zespołem ds. 

Orzekania o Niepełnosprawności, zakładami karnymi, sołtysami/przewodniczącymi 

zarządów osiedli i radnymi. 

Pracownicy OPS ściśle współpracują z innymi jednostkami, organizacjami itp.,  

gdyż tylko wspólna, szeroko rozumiana pomoc pozwala na przezwyciężenie trudnej 

sytuacji w rodzinie, daje możliwości pokonania istniejących problemów oraz pozwala  

na optymistyczne spojrzenie w przyszłość. 

 

Asystent Rodziny i koordynator pieczy zastępczej 

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych było 2 asystentów 

rodziny w ramach umowy o pracę.  Zatrudnienie w 2021 r. zostało sfinansowane w 100 % 

(123 997, 83 zł) z budżetu gminy. 

Asystenci realizowali pracę w ramach zadaniowego czasu pracy, obejmując 

wsparciem 34 rodziny, w których wychowuje się 77 dzieci, w tym: 33 to środowiska/ 

rodziny z dziećmi niepełnoletnimi wymagające wsparcia asystenta, 1 środowisko, to 

rodzina zastępcza spokrewniona z dzieckiem, w której w latach poprzednich 

zabezpieczono dziecko. W rodzinach tych 1 rodzina współpracuje z asystentem w ramach 

ustawy „Za Życiem”, 1 w latach poprzednich została do współpracy zobligowana 

postanowieniem Sądu. Potrzeby w zakresie wsparcia rodzin stale rosną, dlatego też 

środowiska rodzinne są na bieżąco monitorowane i typowane do objęcia asystenturą 

rodzinną. 

W roku 2021 kontynuowano zajęcia świetlicowe w Klubie Aktywności EMKA  

dla ok. 15 dzieci w wieku 8 – 13 lat w ramach realizacji projektu „Bezpieczna Rodzina”. 
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Rekrutację uczestników prowadzili pracownicy socjalni, asystenci rodziny we współpracy 

ze szkołami podstawowymi, zajęcia prowadzili nauczyciele 3 razy w tygodniu. Klub 

działał od marca do grudnia 2021 r., z przerwą w okresie wakacji letnich. Łącznie 

zrealizowano 183 godziny zajęć, odbyło się 61 spotkań. Przez okres trwania projektu 

podejmowana była współpraca pracowników socjalnych i asystentów rodziny  

z nauczycielami prowadzącymi zajęcia, która miała na celu monitorowanie sytuacji dzieci 

i ich rodzin. 

 

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021 

Ustawowym obowiązkiem gminy w myśl art.176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 

r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jest opracowanie i realizacja 3 letnich 

gminnych programów wspierania rodziny. Program uchwalony został Uchwałą  

Nr VI/57/2019 z 27 marca 2019 r.  

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 stanowił kontynuację 

i rozszerzenie programu poprzedniego. Celem głównym obecnego programu było 

„Tworzenie warunków sprzyjających prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny  

i rozwojowi dziecka w rodzinie biologicznej w Mieście i Gminie Nowa Dęba”. 

W trakcie 2021 roku podobnie jak w latach ubiegłych szczególnie skupiono  

się na działaniach profilaktycznych i promowaniu rodzinnej integracji oraz rodzin 

wydolnych wychowawczo. Partnerzy programu kładli również nacisk na wczesne 

analizowanie sytuacji rodziny, wzmacnianie roli i funkcji rodziny, a także rozwijanie 

umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziny.  

Jako dobra praktyka przyjęło się ułatwianie rodzinom potrzebującym dostępu  

do wsparcia w formie indywidualnych konsultacji psychologicznych. Z konsultacji  

(do 18 grudnia 2021 r.) skorzystało 45 osób. Łącznie zrealizowano poradnictwo  

w wymiarze 130 godz. zegarowych. Analizując dane ilościowe zgromadzone w czasie 

rocznej realizacji programu można zauważyć, że nastąpiła poprawa funkcjonowania rodzin 

z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. W porównaniu do roku 2013 kiedy wdrażano 

pierwszy Gminny Program Wspierania Rodziny, obserwuje się stopniowe zmniejszenie 

liczby środowisk, którym udzielano pomocy ze względu na bezradność  

w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. Na 

uwagę zasługuje również zdecydowany spadek, a nawet czasowe zahamowanie liczby 

„nowych” dzieci przekazywanych do pieczy zastępczej w trybie interwencyjnym  

w latach realizacji programu, w stosunku do roku 2013. 

W trakcie roku 2021 z terenu gminy 18 dzieci przebywało w rodzinach zastępczych, 

w tym: 10 dzieci umieszczonych w 9 rodzinach zastępczych spokrewnionych, 6 dzieci 

umieszczonych w 2 rodzinach zastępczych zawodowych, 2 dzieci umieszczonych w 2 

rodzinach zastępczych  niezawodowych. Z tego tytułu gmina pokryła wydatki w kwocie 

117 154,64 zł. 4 dzieci pochodzących z terenu gminy przebywało w placówce opiekuńczo 

– wychowawczej i z tego tytułu gmina pokryła wydatki w kwocie 104 214, 53 zł. W trakcie 

roku funkcjonowało łącznie 13 rodzin zastępczych. 

 

Karta Dużej Rodziny, Nowodębski Program dla Rodzin Wielodzietnych 

Kompleksową obsługę Programu Karta Dużej Rodzin (KDR) prowadzą pracownicy 

Miejsko – Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej (asystenci rodziny). 

Od początku realizacji programu, tj. od 16 czerwca 2014 r. do 31 grudnia 2021 r. 

wpłynęły łącznie 933 wnioski o przyznanie KDR, lub wydanie duplikatu KDR (165 o 

domówienie drugiej formy karty – elektronicznej)  na 2 467 osób - 719 rodzin. Wydano  

2 586 kart tradycyjnych. 
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W okresie od stycznia do grudnia 2021 r. wpłynęło 90 wniosków o przyznanie KDR 

(5 o domówienie drugiej formy karty – elektronicznej), na 221 osób. Wydano 210 kart 

tradycyjnych. 

Gmina wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców wprowadziła Nowodębski 

Program dla Rodzin Wielodzietnych,  który jest elementem realizowanej polityki 

społecznej i formą wsparcia dla rodzin z 3 i więcej dzieci. Program pierwotnie adresowany 

był do rodzin zamieszkujących na terenie gminy, jednak 25 lutego 2016 r. Rada Miejska 

podjęła decyzję i rozszerzyła grono beneficjentów, oferując zniżki wszystkim rodzinom, 

również z innych gmin. Program pomaga w promowaniu modelu oraz pozytywnego 

wizerunku rodziny wielodzietnej, wspiera sytuację finansową rodzin, zwiększa szanse 

rozwoju dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych oraz umożliwia im szerszy dostęp do 

dóbr kultury i sportu. 

Beneficjentami Nowodębskiego Programu dla Rodzin Wielodzietnych są członkowie 

rodzin wielodzietnych posiadający ważną ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny. Połączenie 

ogólnopolskiego programu z nowodębskim programem to wygoda dla jego uczestników, 

ponieważ korzystają z tej samej karty. 

 
Tabela 11. Zestawienie zniżek w ramach Nowodębskiego Programu dla Rodzin Wielodzietnych 

Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej 

Dębie 

50 % w stosunku do obowiązujących opłat 

za organizowane zajęcia taneczne, 

akademii przedszkolaka i akademii zabaw, 

40 % za bilety wstępu do kina 

Samorządowy Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w Nowej Dębie 

50 % w stosunku do obowiązujących cen 

biletów za korzystanie ze świadczonych 

usług 

Żłobek Miejski w Nowej Dębie 
50 % w opłacie stałej za pobyt dziecka  

w żłobku 

Przedszkole Nr 1 w Nowej Dębie 

Przedszkole Nr 5 w Nowej Dębie 

Przedszkole Nr 4 – Zespół Placówek 

Oświatowych w Nowej Dębie 

50 % za każdą godz. pobytu dziecka  

w przedszkolu w czasie przekraczającym 

wymiar 5 godz. dziennie 

 

Wg stanu na 31 grudnia 2021 r. zniżki oferowało jedynie PHU „Auto-Gaz-But”  

Cz. Słowik Nowa Dęba ul. Wojska Polskiego 1a, tj. upust w kwocie 0,03 zł/l za olej 

napędowy ON, gaz LPG oraz  benzyna 95. 
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VII. PARTYCYPACJA SPOŁECZNA I WSPÓŁPRACA  

7.1. Działania podejmowane na rzecz zwiększania aktywności społecznej 

mieszkańców 

Dotacje dla klubów sportowych 

W 2021 roku przyznane zostały dotacje dla klubów sportowych działających na terenie 

miasta i gminy. Wszystkie kluby, które aplikowały otrzymały dotację w formie wsparcia, 

wymagany był 10% wkład własny w formie finansowej/pozafinansowej oraz realizowany 

cel zadania, wpisujący się w cel publiczny z zakresu sportu realizowany przez Gminę, tj.: 

1) realizacja programów szkolenia sportowego, 

2) poprawa kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez 

uczestnictwo w aktywnym stylu życia, 

3) promocja sportu i aktywnego stylu życia, 

4) umożliwienie dostępu do różnorodnych form sportowej aktywności jak największej 

liczbie mieszkańców Gminy. 

Procedura konkursowa przebiegała zgodnie z Uchwałą Nr XL/366/2017 podjętą przez 

Radę Miejską w Nowej Dębie dnia 30 października 2017 r. w sprawie warunków i trybu 

finansowania rozwoju sportu w Gminie Nowa Dęba i Uchwałą Nr XLIII/396/2017 Rady 

Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Nowa Dęba.  

Kwota przeznaczona na realizację przedsięwzięć służących rozwojowi sportu 

wyniosła 470 tys. zł, z czego: 

1) 33 000 zł – na terenie sołectwa Tarnowska Wola, Rozalin, Alfredówka, Buda 

Stalowska, 

2) 33 000 zł – na terenie sołectwa Jadachy, 

3) 33 000 zł – na terenie sołectwa Chmielów, 

4) 33 000 zł – na terenie sołectwa Cygany, 

5) 338 000 zł – na terenie miasta Nowa Dęba.  

Środki finansowe wykorzystane zostały w łącznej kwocie 465 314,16 zł 

 

7.2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

7.2.1. Działania podejmowane w zakresie współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oparte były na Programie Współpracy Gminy Nowa Dęba 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2021 przyjętym Uchwałą Nr XXIX/253/2020  Rady Miejskiej w Nowej 

Dębie z dnia 25 listopada 2020 r 

 

W 2021 roku w budżecie zabezpieczono łącznie 25 tys. zł na zadania własne gminy  

w obszarach: 

1) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego – 1 tys. zł, 

2) polityka społeczna – 10 tys. zł, 

3) turystyka i krajoznawstwo -  2 tys. zł, 

4) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 7 tys. zł. 

5) Ochrona zdrowia – 5 tys. zł 

 

Konkurs był ogłaszany dwukrotnie. W pierwszym terminie wpłynęło 8 ofert i ze 

wszystkimi oferentami podpisano umowy na realizację zadań własnych Gminy.  
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W drugim terminie (tzw. dogrywce) wpłynęły 4 oferty, podpisano 4 umowy i zostały 

rozdysponowane wszystkie środki. 

 

7.3. Współpraca ze stowarzyszeniami 

W 2021 r. gmina była członkiem:  

1) Stowarzyszenia Lasowiacka Grupa Działania z/s w Nowej Dębie, które swoim 

zasięgiem obejmuje gminy: Baranów Sandomierski, Bojanów, Gorzyce, Grębów, 

Nowa Dęba, Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Zaklików oraz Zaleszany. Za 

pośrednictwem LGD w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - odnowa  

i rozwój wsi, Gmina ma możliwość pozyskiwania środków na realizację zadań  na 

terenach wiejskich, 

2) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej z/s w Nowej Dębie. 

LGR Puszczy Sandomierskiej swoim zasięgiem obejmuje gminy: Baranów 

Sandomierski, Bojanów, Dzikowiec, Gorzyce, Grębów, Janów Lubelski, Kolbuszowa, 

Modliborzyce, Nowa Dęba, Potok Wielki, Radomyśl nad Sanem, Zaklików oraz 

Zaleszany. Za pośrednictwem LGR Gmina oraz inne podmioty mogą ubiegać się  

o środki w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez 

Społeczność współfinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego  

i Rybackiego na lata 2014 – 2020. 
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VIII. URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA, JEDNOSTKI 

POMOCNICZE 

8.1. Burmistrz jako organ wykonawczy  

Burmistrz jako jednoosobowy organ wykonawczy Gminy wykonuje zadania przy pomocy 

Urzędu Miasta i Gminy, którego jest kierownikiem. W drodze zarządzenia nadaje urzędowi 

regulamin organizacyjny, określający organizację i zasady jego funkcjonowania. wykonuje 

uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników 

jednostek organizacyjnych gminy. 

 

 Realizując zadania określone przepisami prawa oraz uchwałami podjętymi przez 

Radę Miejską, w 2021 roku burmistrz wydał 216 zarządzeń dotyczących: 

1) spraw finansowych – 54, 

2) gospodarki nieruchomościami i zarządzania majątkiem gminy – 47, 

3) realizowanych zadań inwestycyjnych – 16, 

4) spraw kadrowych i organizacyjnych w urzędzie i pozostałych jednostkach 

organizacyjnych – 41, 

5) konkursów dotacyjnych – 21, 

6) oświaty – 18, 

7) w pozostałym zakresie - 19 

Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje gminę na zewnątrz. Przyjmuje 

interesantów we wtorki w godz. od 9.00 do 17.00.  

Osoby z niepełnosprawnością ruchową, osoby starsze, matki z dziećmi przyjmowane są 

przez burmistrza w Biurze Obsługi Klienta (na parterze Urzędu). 

 

W 2021 roku, podobnie jak w 2020 roku z związku z pandemią koronawirusa zmieniło 

funkcjonowanie wiele instytucji. Był to czas związany z wprowadzaniem obostrzeń, 

zamknięciem lub ograniczeniem działalności. Czas ten wymusił zmianę dotychczasowych 
zasad i przyzwyczajeń. Na czas pandemii została zmieniona organizacja pracy Urzędu 

Miasta i Gminy oraz innych jednostek organizacyjnych.. Pomimo tego mieszkańcy mogli 

załatwiać na bieżąco wszystkie swoje sprawy, m.in. poprzez kontakt telefoniczny, 

mailowy, a także poprzez platformę usług elektronicznych ePuap. 

8.2. Kontrole zewnętrzne 

W 2021 roku przeprowadzonych zostało 5 kontroli zewnętrznych: 

1) 1 kontrola przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Tarnobrzegu  

w zakresie oceny stanu sanitarno-technicznego Przystanku Dworcowego ulica 

Rzeszowska w Nowej Dębie, 

2) 1 kontrola przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Tarnobrzegu – prowadzenie, 

aktualizacja i udostępnianie rejestru wyborców w świetle obowiązujących przepisów 

prawa, 

3) 1 kontrola przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w zakresie kontroli płatnika 

składek, 

4) 1 kontrola przez Wojewodę Podkarpackiego w zakresie prawidłowej realizacji 

świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, 

5) 1 kontrola przez Archiwum Państwowe w Kielcach Zespół w Tarnobrzegu w zakresie 

przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

Protokoły kontroli są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem 

http://www.nowadeba.pl/bip/z-zycia-samorzadu/kontrole/. 
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8.3. Struktura organizacyjna i stan zatrudnienia w Urzędzie 

 Jednostką organizacyjną, pomocniczą w wykonywaniu zadań i obowiązków 

dla burmistrza jest Urząd Miasta i Gminy. Kierownictwo Urzędu stanowią: burmistrz, 

zastępca burmistrza, sekretarz gminy, skarbnik gminy, który jest jednocześnie 

kierownikiem referatu finansowego oraz 7 kierowników referatów. W skład urzędu 

wchodzi 8 referatów, w tym Urząd Stanu Cywilnego. W strukturze funkcjonują samodzielne 

stanowiska pracy - audytor wewnętrzny i inspektor ochrony danych, wyodrębniony jest pion 

informacji niejawnych oraz obsługa prawna zlecana w formie umowy cywilno-prawnej. 

 Wg stanu na 31 grudnia 2021 r. w urzędzie zatrudnionych było 71 pracowników,  

w tym 55 zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych stanowiskach 

urzędniczych i 16 na stanowiskach pomocniczych (pracownicy obsługi, robót publicznych 

oraz na umowę na czas określony - zastępstwo). W trakcie roku zatrudnionych było 6 

pracowników w ramach robót publicznych na 5 miesięcy, na podstawie umów zawartych 

z Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnobrzegu. Po zakończeniu zawartych umów, Urząd  

zobowiązany był do dalszego zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych 

przez okres 2 miesięcy.   

8.4. Jednostki pomocnicze gminy 

W Gminie Nowa Dęba funkcjonuje 10 jednostek pomocniczych, w tym 6 sołectw i 4 

osiedla. Mieszkańcy tych jednostek tworzą wspólnotę samorządową. Granice 

samodzielności i samorządowych kompetencji mieszkańców jednostek pomocniczych 

wyznaczają przepisy prawa, a w szczególności: ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym, ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawa z dnia 21 

lutego 2014 r. o funduszu sołeckim, Statut Gminy Nowa Dęba oraz statut danej jednostki 

pomocniczej. 

 

Zadaniem sołectwa/osiedla jest organizowanie życia społeczno – gospodarczego oraz 

podejmowanie inicjatyw w sprawach dotyczących jednostki i jej mieszkańców,  

a w szczególności: 

1) udział w rozpatrywaniu spraw mieszkańców, 

2) kultury, sportu, wypoczynku, 

3) kształtowania właściwych postaw mieszkańców, a zwłaszcza gotowości niesienia 

pomocy sąsiedzkiej, kultury współżycia mieszkańców, wzajemnego szacunku, 

dyscypliny społecznej, kultywowania gospodarności, poszanowania mienia, 

4) organizowania wspólnych prac,pobudzania społeczności lokalnej do samodzielnego 

rozwiązywania, 

5) zarządzania mieniem będącym w dyspozycji, utrzymania czystości na terenie 

jednostki. 

 

Zadania te Samorząd Mieszkańców Sołectwa/Osiedla realizuje w szczególności 

poprzez: 

1) podejmowanie uchwał w ramach przyznanych kompetencji, 

2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania, 

3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych 

w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców, 

4) występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których 

załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców, 

5) współpracę z radnymi, 

6) ustalanie zadań dla Sołtysa/Przewodniczącego Zarządu do realizacji między 

zebraniami mieszkańców. 
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