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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ  

ZA OKRES OD 27 CZERWCA DO 20 LIPCA 2022 r. 
 

Uchwały Rady Miejskiej podjęte podczas sesji 29 czerwca 2022 r. zostały przekazane do 

organu nadzoru, tj. Wojewody Podkarpackiego i Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
 

I. Sprawy komunalne i profilaktyka: 

1. W minionym okresie zawarto umowy: 

1) na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków 

w sołectwie Cygany – 2 500 zł. 

2) na usuwanie wyrobów zawierających azbest z firmą AKS-POL Skorczyńscy S.C. z Tarnowa - 

26 275,72 zł, wykonawca wykona prace według cen jednostkowych: - koszt demontażu, 

transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest - 864,00 zł/Mg, koszt zbierania, 

transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest - 388,00 zł/Mg, 

3) na wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na drodze pomiędzy budynkami Jana Pawła II 

4, 6, 8, 10 i 12, Rzeszowska 3 i 5 z firmą CAMINO Projektowanie i Obsługa Inżynierska 

Budownictwa Drogowego Krzysztof Filewicz - 1 476,00 zł, 

4) na konserwację systemu sygnalizacji pożarowej (SSP), centrali oraz systemu oddymiania klatki 

schodowej w budynku Urzędu MiG z ALTECHOM-POLSKA Leżajsk (do końca roku) - 2460 

zł za jednorazową konserwację SSP wraz z centralą, 615 zł za jednorazową konserwację 

systemu oddymiania klatki schodowej, 

5) na zakup „słupka zraszającego RETRO, sterowanie ręczne wraz ze stopą betonową do słupka 

RETRO” z AQUAPIPE I Kwolisz – 8 105 zł. 

2. W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025: 

1) dofinansowano wyjazd: 

a) zespołu Mażoretki DIAMENT z Chmielowa na Mistrzostwa Polski federacji IMA 

w Kędzierzynie-Koźlu – 3 000 zł, 

b) Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Chmielowa na I Podkarpacki Festiwal Orkiestr Dętych do 

Rzeszowa  „Z orkiestrą przez Podkarpacie” – 1 000 zł, 

c) zawodniczek Klubu Piłki Siatkowej na finał Mistrzostw Polski w Gliwicach –  

1 080 zł, 

d) 2 Szczepu Harcerskiego „Szkwał” działającego przy Parafii w Tarnowskiej Woli na obóz 

harcerski dla dzieci i młodzieży do Bazy Obozowej „Słoneczna Polana” w Karwieńskich 

Błotach k/Władysławowa – 8 000 zł. 

2) przyznano nagrodę Tymoteuszowi Plaskocie za dotychczasowe osiągnięcia i sukcesy  

w spławikowych zawodach wędkarskich, w formie vouchera - 500 zł, 

3)  ogłoszono konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego „Zagospodarowanie 

czasu wolnego dzieciom i młodzieży poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów, poprawę 

sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych 

postaw społecznych”, termin składania ofert 22 lipca.   
 

II. Sprawy finansowe: 

W wyniku realizacji tytułów wykonawczych dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi, 

podatku od nieruchomości od os. fizycznych do budżetu gminy wpłynęła kwota 17 743,88 zł. 
 

III. Sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami: 

1. Dokonano notarialnej sprzedaży: 

1) 4-ch lokali mieszkalnych za łączną  kwotę 59 492,80 zł (Uchwała Nr XXXIX/337/2021  

z 23 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynkach 

stanowiących własność gminy wraz z ułamkową częścią gruntu oraz wyrażenia zgody  

udzielenie bonifikaty), 
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2) działki nr 409/15 o pow. 0,0231 ha położonej w obrębie Nowa Dęba (ul. Wczasowa) za kwotę 

15 500 zł, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (Uchwała 

Nr XLVII/388/2021 z 30 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości). 

2. Ogłoszono II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 4 działek pod budownictwo 

jednorodzinne w Jadachach, termin przetargu 11 sierpnia. 

3. Zawarto umowę z Firmą „Zielony Ogród” Arkadiusz Zbyrad na wycinkę drzew na działkach nr 

ewid. 1379/5, 4 i 5/1 w obrębie Dęba – 9 000 zł. 
 

IV. Sprawy z zakresu inwestycji i rozwoju: 

1. Prowadzone są postępowania przetargowe na zadania: 

1) budowa parkingów przy ul. Jana Pawła II - termin otwarcia 27 lipca, 

2) wykonanie dokumentacji technicznej dla 5 zadań (most Alfredówka, zjazd do OPS Jadachy,  

Szkolna - Tarnowska Wola, ul. Wczasowa i ul. Zarzecze, drogi na oś. Północ) – termin 

otwarcia 2 sierpnia, 

3) termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – termin otwarcia 10 sierpnia, 

4) budowa budynków sportowo - socjalnych w Nowej Dębie i Chmielowie – termin otwarcia 25 

sierpnia. 

2. Dokonano otwarcia ofert na  remont klatki schodowej w budynku Urzędu, najkorzystniejszą ofertę 

złożyło PGKIM Sp. z o.o., które zaoferowało wykonanie zamówienia za cenę 140 434,55 zł  

i okresie gwarancji 3 lat. 
3. Zawarto umowy na zadania:  

1) zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rekreacyjne poprzez budowę kortów 

tenisowych na działce gminnej 235 obręb. Nowa Dęba z Termobud A.J. Kowal Sp. z o.o. 

Mielec - 745 000 zł, okres gwarancji 5 lat, 

2) wykonanie programów funkcjonalno - użytkowych dla zadań polegających na budowie 

oświetlenia na terenie miasta i gminy Nowa Dęba z JASNY PL Sp. z o.o. Czeladź - 18 000 zł, 

3) remont dróg w mieście i gminie Nowa Dęba w 2022 roku z  Korpol - Roboty Ziemne 

Przemysław Korpuliński - 809 835,69 zł, okres gwarancji 5 lat, 

4) dostawa i montaż oświetlenia ulicznego ul. Sygnałowej z Instal – Tech Marcin Borawa - 

15 900 zł, 

5)  dobudowa oświetlenia parkowego ul. Jana Pawła II - etap III z Instal – Tech Marcin Borawa 

- 57 100 zł, okres gwarancji 5 lat. 

4. Ogłoszono konkurs na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Nowa 

Dęba w roku 2022 w miejscowości Jadachy, termin składania ofert upływa 3 sierpnia. 
 

V. Sprawy z zakresu sportu: 

1. Od 25 czerwca udostępniamy został do bezpłatnego korzystania basen letni wraz z infrastrukturą, 

który jest czynny od 1000 do 1800. 

2. Od 3 do 17 lipca w Piaskach odbył się I turnus wypoczynkowy dla dzieci i młodzieży, w którym 

wzięło udział 74 uczestników. 

3. Na okres wakacji zawarto umowę dzierżawy części terenu przy basenie, gdzie powstała „Wioska 

Indiańska” - Tuscarora. 

 

 Burmistrz  

 

 (-) Wiesław Ordon 
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