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samorząd 

Jesteśmy do dyspozycji mieszkańców 

B 
urmistrz Nowej Dęby Wiesław Ordon odpowiada 

na pytania, jak zmieniło się funkcjonowanie sa-

morządu podczas walki z epidemią  

koronawirusa. 

MM: Znaleźliśmy się w  bardzo trudnej sytuacji jeśli  

chodzi o funkcjonowanie różnych instytucji w czasie za-

grożenia koronawirusem. Jakie kroki podjął samorząd,  

a jakie są jeszcze planowane? 

Wiesław Ordon [WO]: Rzeczyw iście sytuacja jest 

nadzwyczajna i trzeba podejmować niezwyczajne formy 

naszej działalności. Praca w samorządzie musi być wyko-

nywana, bo ona służy funkcjonowaniu gminy, zabezpie-

czaniu podstawowych potrzeb mieszkańców. Podjęliśmy 

szereg działań, które mają na celu ograniczenie form kon-

taktów mieszkańców z urzędami, instytucjami, czy mię-

dzy sobą. Jesteśmy w stałym kontakcie z Wojewodą Pod-

karpackim i służbami porządkowymi.  Mam nadzieję, że 

podjęte działania oraz odpowiedzialność mieszkańców 

pozwolą zminimalizować zagrożenie epidemiologiczne. 

MM: Jednak mieszkańcy muszą, pomimo ograniczeń, za-

łatwić ważne sprawy urzędowe. Jak pracują jednostki 

gminne czy urząd? 

WO: Obecnie, do odwołania, nie działa dom kultury  

i ośrodek sportu. Natomiast pracownicy UMiG, podobnie 

jak w całym regionie, są do dyspozycji mieszkańców, 

choć nie w tak tradycyjnej formie, jak do tej pory. Urząd 

jest zamknięty, ale można telefonicznie umówić się na 

spotkanie z konkretnym urzędnikiem, jeśli sprawa jest 

pilna (akty urodzenia, zgonu, dowody osobiste, świadcze-

nia rodzinne, itp.). Pewnie niedogodnością będzie tzw. 

ślub cywilny w obecności tylko świadków i rodziców, ale 

to chyba zrozumiałe. Wpływa do nas poczta tradycyjna  

i elektroniczna, więc i te zgłaszane sprawy będą załatwia-

ne. 

MM: Wiele osób patrzy z nadzieją na pracę Ośrodka  

Pomocy Społecznej. 

WO: Tak, to jest w chwili obecnej placówka, która jest na 

pierwszej linii udzielenia pomocy osobom potrzebującym. 

Pracują opiekunki, które zostały przekierowane głównie 

do dostarczenia zakupów, recept, lekarstw, niezbędnych 

do życia środków. Mam nadzieję, że dotychczasowi podo-

pieczni zrozumieją, że kwestie sprzątania musiały zejść 

na plan dalszy. 

MM: Ponieważ Minister Zdrowia zakłada znaczący wzrost 

zachorowań na koronawirusa, to mieszkańcy zadają sobie 

pytanie czy tych sił OPS-owi wystarczy? 

WO: Są opiekunki, są pracownicy socjalni, a w odwodzie 

są także pracownicy Środowiskowego Domu Samopomo-

cy, który w chwili obecnej zawiesił zajęcia. Mam także 

deklarację ze strony strażaków –ochotników, że jeśli zaj-

dzie taka potrzeba włączą się również w organizację po-

mocy. 

MM: Nie wszyscy zdążyli zapłacić podatki czy opłaty za 

śmieci. Co z taki zdarzeniami? 

WO: Jeśli nie są to notoryczne zadłużenia, to mieszkańcy 

nie muszą się obawiać, że jak pieniądze wpłyną po termi-

nie, to będą z tego tytułu jakieś dolegliwości. Sytuacja 

jest nadzwyczajna, więc i moje zachowania nie muszą być 

standardowe (czyli upomnienie i wezwanie do zapłaty).  

W uzasadnionych przypadkach nie będzie odsetek za nie-

terminowe wpłaty. 

MM: Pojawia się także kwestia przedsiębiorców, którzy na 

pewno w tym czasie stracą na swojej działalności. 

WO: Już otrzymuję zapytania co z czynszami np. od za-

kładu fryzjerskiego, który zawiesił działalność, czy od 

sklepu, do którego przestali przychodzić klienci. To trudna 

sytuacja dla tych drobnych przedsiębiorców, którą muszę 

wziąć pod uwagę. Bo zależy nam nie tylko na firmach 

strefowych, ale także na tych drobnych przedsiębiorcach. 

Jestem nastawiony na udzielanie im wsparcia, zarówno  

w zakresie czynszu czy podatku od nieruchomości. Formy 

są różne, zarówno rozłożenie zaległości na raty na lepsze 

czasy, jak i umorzenia. Każdą sprawą zajmiemy się indy-

widualnie. 

MM: Wśród mieszkańców naszej gminy pojawiają się  

zapytania o funkcjonowanie szpitala, przychodni specjali-

stycznych czy podstawowej opieki zdrowotnej. 

WO: Jestem w kontakcie z dyrektorem Szpitala Powiato-

wego, który pracuje, rzec by można prawie normalnie. 

Wstrzymane są te przyjęcia na zabiegi, które mogą być 

bez narażenia pacjentów przesunięte na później. Nato-

miast obecni w szpitalu są leczeni, podejmowane są dzia-

łania wobec tych pacjentów, którzy trafią do szpitala  

w wyniku urazów, odbywają się porody. Do lekarzy spe-

cjalistów należy się umówić telefonicznie. Lekarze podsta-

wowej opieki zdrowotnej również przyjmują pacjentów po 

uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, wystawiane są 

recepty drogą elektroniczną. Rzec można, że opieka zdro-

wotna działa, tyle, że w nieco odmienny niż tradycyjny 

sposób. 

MM: Czy nie ma obaw o zakłócenie poprawnej działalno-

ści podstawowych usług komunalnych? 

WO: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszka-

niowej pracuje normalnie, oczywiście z wykluczeniem 

bezpośrednich przyjęć mieszkańców. Dostarczana jest 

woda, ścieki płyną, śmieci są odbierane, ciepło podawane 

do mieszkań. To są najważniejsze zadania spółki obecnie 

– utrzymać standard obsługi mieszkańców w tym podsta-

wowym zakresie.  Odwołane zostały natomiast zebrania 

wspólnot mieszkaniowych, co jest racjonalne. Myślę, że 

teraz mieszkańcy skorzystają np. ze zdalnego informowa-

nia o stanie wodomierzy (poprzez stronę PGKiM). 

MM: Ten rodzaj komunikacji elektronicznej wejdzie  

pewnie już na stałe do naszej rzeczywistości. 

WO: To jest wyzwanie dla nas wszystkich. Także w urzę-

dzie korzystamy z możliwości spotkań online – poprzez 

Internet. Tak odbyło się webinarium Gminnego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego, tak rozmawiamy z dyrektora-

mi placówek oświatowych o bieżącym ich funkcjonowa-

niu, o pracy nauczycieli z uczniami. A ta ostatnia sytuacja 

to swoista cyberrewolucja. Na wideokonferencji z Woje-

wodą Podkarpackim poruszyłem kwestię sesji online Rady 

Miejskiej, co wstępnie zostało zaakceptowane. Obecnie 

wystosuję oficjalne pismo w tej sprawie, bo przed nami 

ważne uchwały w sprawach planistycznych. 

MM: Są także instytucje niezależne od gminy, a których 

funkcjonowaniem jest ważne dla naszych mieszkańców. 

WO: Pracownicy obecnie przygotowują zestaw informacji, 

które opublikujemy na stronie. Będą zawierać te informa-

cje, które w odrębnych komunikatach były już podane, 

ale także np. numery telefonów alarmowych, SANEPIDU 

czy oddziału zakaźnego, z parafii w kwestii pogrzebów, 
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GOSPODAROWANIE  
ODPADAMI KOMUNALNYMI 

I 
NFORMACJE MIASTA I GMINY NOWA DĘBA  

W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI  

KOMUNALNYMI (stan na 1.01.2020 r.)  

Zmieszane odpady komunalne z terenu Gminy Nowa 

Dęba odbiera Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwa-

rzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli. 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

(PSZOK) jest jednym z elementów tworzących system 

gospodarki odpadami komunalnymi i nie zastępuje odbio-

ru odpadów zbieranych w sposób selektywny "u źródła", 

czyli sprzed posesji. Do PSZOK nie będzie można dostar-

czać odpadów zmieszanych, które nadal będą odbierane 

sprzed posesji, zgodnie z harmonogramem. 

Prowadzącym PSZOK jest Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie, 

zlokalizowane na ul. Leśnej 1 w Nowej Dębie. Godziny 

otwarcia: poniedziałek - piątek 10:00-17:00, sobota  

w godzinach 8:00-13:00. 

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

odbierane są odpady wyłącznie od mieszkańców Miasta  

i Gminy Nowa Dęba. Transport odpadów do punktu selek-

tywnego zbierania odpadów właściciele nieruchomości 

zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. 

Do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

można bezpłatnie oddać następujące selektywnie zebrane 

odpady komunalne: 

1. opakowania z papieru i tektury; 

2. opakowania z tworzyw sztucznych; 

3. opakowania z drewna; 

4. opakowania z metalu; 

5. opakowania ze szkła; 

6. opakowania wielomateriałowe; 

7. odpady zielone (liście, skoszona trawa, drobne  

gałęzie) 

8. zużyte opony; 

9. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

10. zużyte baterie i akumulatory; 

11. przeterminowane leki; 

12. puszki po farbach i aerozolach; 

13. odpady wielkogabarytowe; 

14. odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz betono-

wy i ceglany)*. 

* Do PSZOK można oddać niewielkie ilości odpadów  

remontowych i budowlanych, tj. odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i remontów, zmieszane odpady  

z betonu, gruzu ceglanego oraz odpadowych materiałów 

ceramicznych. 

Należy pamiętać, że PSZOK przyjmuje jedynie odpady 

komunalne. Jeśli jesteś przedsiębiorcą PSZOK nie  

przyjmie od Ciebie odpadów pochodzących z prowadzonej 

przez Ciebie działalności gospodarczej. 

Należy pamiętać, że pracownicy PSZOK nie wyjmują 

przywiezionych odpadów z pojazdu, ale wskazują  

miejsce, gdzie należy je donieść, i w którym pojemniku 

lub koszu umieścić. Zarówno transport, załadunek, jak  

i rozładunek leży po stronie mieszkańca. 

W związku ze wzrostem cen odpadów zmieszanych zanie-

czyszczonych popiołem burmistrz miasta i Gminy Nowa 

Dęba wprowadził zakaz wrzucania popiołu do pojemników 

na odpady zmieszane. 

Odbiór popiołu (worek w kolorze szarym) odbywa się  

w tym samym dniu co odbiór bioodpadów (BIO).  

Od 1 marca 2020 r. obowiązują nowe regulacje prawne 

dotyczące odbioru popiołu. W sytuacji, gdy odbierający 

stwierdzi obecność popiołu w odpadach zmieszanych, 

będzie to podstawa do uznania, że właściciel nie wypełnia 

obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.  

Spowoduje to naliczenie podwyższonej opłaty za gospo-

darowanie odpadami komunalnymi (stawka podstawowa 

x2). 

UMiG 

chrztów czy ślubów. Postaramy się w jednym miejscu 

zrobić niezbędnik dla mieszkańców na czas społecznej 

kwarantanny. 

MM: No właśnie, jak jest z tą społeczną kwarantanną  

w naszej gminie? 

WO: Chciałbym podziękować mieszkańcom za zrozumie-

nie i poddanie się tej społecznej kwarantannie, bo znako-

mita większość podeszła do tego bardzo odpowiedzialnie. 

Jednak nadal będę powtarzał: nie wychodź z domu. Jeśli 

już wyjdziesz, zachowaj ostrożność – nie gromadź się, 

stój w kolejce w sklepie, na targu 2-3 m od innej osoby,  

zrezygnuj z tych czynności, które teraz nie są wymagane. 

Gdy wrócisz do domu pamiętaj o częstym myciu rąk wodą 

z mydłem i unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Kiedy kasz-

lesz lub kichasz, zawsze zakrywaj usta i nos zgiętym  

łokciem lub chusteczką. Przetrzyj środkiem dezynfekują-

cym klamki, poręcze czy kierownicę samochodu. Zadbaj  

o osoby starsze, pomóż w zakupach, sprzątaniu, codzien-

nej pielęgnacji. Jeśli jesteś zarządcą budynku, wspólnoty 

mieszkaniowej, udostępnij swoim mieszkańcom nr telefo-

nów do SANEPIDU czy oddziału zakaźnego. 

UMiG 
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D 
o urzędu został skierowany wniosek dyrektor 

Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie  

Wiesławy Barzyckiej o wsparcie finansowe  

w obliczu tej trudnej sytuacji, z ukierunkowa-

niem za zakup podstawowego wyposażenia. 

- Wystąpię do Rady Miejskiej o wyasygnowanie kwoty 70 

tys. zł, aby wspomóc nasz szpital, który boryka się  

z wieloma problemami, w tym finansowymi. Myślę, że 

propozycje zmian budżetowych znajdą akceptację rad-

nych, a nawet jestem o tym przekonany – odpowiada na 

prośbę szpitala burmistrz Wiesław Ordon. 

Oczywiście, realizacja tego przedsięwzięcia będzie wyma-

gała zmian w budżecie, podjętych przez Radę Miejską. 

Jak tylko zajdą po temu okoliczności burmistrz wystąpi do 

Przewodniczącego Rady Miejskiej o zwołanie sesji, aby 

taka uchwała mogła zostać podjęta. 

- W ten sposób chcemy podziękować lekarzom,  

pielęgniarkom, pomocy szpitalnej za ich postawę w czasie 

epidemii koronawirusa - mówi W. Ordon. 

Dodać należy, że dzięki przychylności prezes Marty  

Półtorak z Marmy Polskie Folie, której zakład znaj-

duje się w Nowej Dębie, otrzymaliśmy materiał do szycia 

fartuchów, kombinezonów, a także masek dla personelu 

naszego szpitala. Zgłosiła się już grupa szwaczek z naszej  

i sąsiednich gmin, które chcą ten sprzęt ochrony osobistej 

uszyć.  

Do tego działania włącza się także starosta Jerzy Sudoł, 

uruchamiając do tego szycia Warsztaty Terapii Zajęcio-

wej. 

- Ta postawa firm, wolontariuszy, samorządowców to  

wyraz naszej wdzięczności dla tych, którzy na co dzień 

stają na straży naszego zdrowia – komentuje burmistrz 

Nowej Dęby. 

Pomoc dla przedsiębiorców 

S 
amorząd Nowej Dęby nie będzie stać obok  

i biernie przyglądać się rozwojowi sytuacji - chce-

my pomóc naszym firmom, które zatrzymują 

swoją działalność w obliczu epidemii. Razem  

możemy przetrwać ten trudny czas. 

Epidemia koronawirusa to nie tylko wyzwanie dla rządzą-

cych, służb medycznych czy sanitarnych, ale także dla 

naszych przedsiębiorców. Kryzys spowodowany zagroże-

niem koronawirusem dosięga już mocno gospodarki. 

Chcemy razem z przedsiębiorcami rozeznać ich sytuację  

i oczekiwania wobec gminy, w tym celu na stronie inter-

netowej gminy opublikowany został formularz, który  

pozwoli nam ocenić skalę problemów, z jakimi się  

borykają. Formularz nie zamyka żadnej innej drogi  

z informacją o sytuacji gospodarczej naszych firm.  

Będziemy też wdzięczni za wszelkie uwagi, które do nas 

dotrą. 

Te wszystkie informacje pozwolą nam samorządowcom 

przygotować się do pracy w zmienionej rzeczywistości. 

Budżet będzie musiał być dostosowany do obecnych  

i przyszłych realiów kryzysowych. Mam nadzieję, że 

mieszkańcy wykażą zrozumienie dla podejmowanych 

przez nas zmian budżetowych. Ale tylko w ten sposób 

pomożemy tym, dzięki którym funkcjonujemy. 

Wypełniony wniosek można wysłać drogą elektroniczną 

na adres: gmina@nowadeba.pl lub pocztą tradycyjną na 

adres: Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 

3, 39-460 Nowa Dęba. 

UMiG 

Nie pozostawimy szpitala  

bez wsparcia! 

Warto dodać, że nowodębski szpital otrzyma 20 tysięcy 

złotych od Zakładów Metalowych DEZAMET. Lecznica  

wykorzysta pieniądze na zakup środków ochrony przed 

koronawirusem. 

RL/MM 
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Gmina Nowa Dęba 
z budżetem na 2020 rok 

T 
egoroczny budżet gminy Nowa Dęba będzie miał 

podobną strukturę jak w roku ubiegłym.  

Po stronie dochodów planowana jest kwota 80,9 

mln zł, natomiast wydatki planowane są na pozio-

mie 87,1 mln zł. W celu prawidłowej realizacji budżetu 

zaplanowany deficyt 6,23 mln zł zostanie pokryty dzięki  

środkom z kredytów i pożyczek, które zostaną urucho-

mione jeśli zajdzie taka potrzeba. 

W związku ze złożeniem przez Gminę Nowa Dęba do  

samorządu Województwa Podkarpackiego wniosku  

o przyznanie pomocy na realizację zadania inwestycyjne-

go pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo-

ściach Alfredówka wraz z Budą Stalowską i Tarnowskiej 

Woli, oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej  

w Alfredówce", Rada Miejska w Nowej Dębie upoważniła 

Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba do zawarcia  

w 2020 roku umowy pożyczki w Banku Gospodarstwa 

Krajowego w wysokości 718 tys. zł na środki wyprzedza-

jące dofinansowanie (zostaną spłacone po otrzymaniu 

środków z UE) oraz do zaciągnięcia ze środków Woje-

wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Rzeszowie pożyczki długoterminowej do wyso-

kości 400 tys. zł (na wkład własny do projektu). Zrealizo-

wanie tego projektu zakończy budowę i przebudowę  

kanalizacji w całej gminie. Pozostaną jeszcze niewielkie 

odcinki do nowopowstałych domów. 

Mając na względzie bezpieczeństwo użytkowników ruchu 

drogowego, zarówno pieszych jak i kierowców, po uzgod-

nieniach ze Starostwem Powiatowym, Rada Miejska za-

głosowała za udzieleniem dotacji celowej do wysokości 

100 tys. zł na nowe zadanie inwestycyjne związane  

z przebudową ul. Majdańskiej, 160 tys. zł z przeznacze-

niem na kolejny etap budowy deptaka pieszego w pasie 

drogi powiatowej na ul. Kolejowej w Chmielowie, 50 tys. 

zł z przeznaczeniem na kontynuację budowy chodnika  

w miejscowości Cygany (do zakończenia pozostanie ok. 

100 mb), a także 73 tys. zł z przeznaczeniem na konty-

nuację budowy chodnika od istniejącego chodnika w miej-

scowości Rozalin do torów kolejowych i w pasie kolejo-

wym. 

Na wniosek SPZZOZ Rada Miejska udzieli w 2020 roku 

Szpitalowi Powiatowemu w Nowej Dębie dotacji celowej  

w wysokości 100 tys. zł na zakup aparatury medycznej 

(aparatu do znieczulania ogólnego oraz diatermia). 

Środki finansowe w wysokości 15 000 zł z budżetu gminy 

Nowa Dęba przekazane zostaną jako wsparcie dla Komen-

dy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem na 

remont elewacji i zadaszenia garaży przy Komisariacie 

Policji w Nowej Dębie. 

Blisko 2,9 mln zł przeznaczone zostanie na drogi gminne, 

w tym: ul. Spacerową, w Ogrodzie w Nowej Dębie  

i ul. Drozdowską w os. Poręby Dębskie, ul. Kamyczkową  

w Cyganach, Sztymber w Tarnowskiej Woli oraz  

ul. Witosa w os. Dęba. Środki przeznaczone zostaną także 

na budowę parkingu przy ul. Kwiatkowskiego, projekt 

techniczny ul. Anieli Krzywoń i koncepcję nowego zago-

spodarowania terenu szkolnego przy ul. Tetmajera  

w Nowej Dębie, projekt techniczny chodnika przy  

ul. Wojska Polskiego, opracowanie programu funkcjonalno

-użytkowego „Budowa ul. Śmiśniewicza w Nowej Dębie”, 

drogę wewnętrzną przy budynku Jana Pawła II 20 

(dywanik asfaltowy), budowę parkingu przy M-G OPS oraz  

drogę boczną na Kozielcu w Jadachach. Planowane jest 

także rozpoczęcie odwodnienia ul. Hubala w os. Poręby 

Dębskie, a także remont rowu i zjazdów przy drodze 

gminnej "Szubienica" w Tarnowskiej Woli (ze środków 

sołeckich) oraz budowa drogi przy ul. Leśnej (przy  

nowych blokach). 1,5 mln zł będzie przeznaczone  

z budżetu na przebudowę drogi gminnej w podstrefie  

Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park 

Wisłosan (z Funduszu Dróg  Samorządowych gmina pozy-

skała 830 tys. zł), w ramach tworzenia Parku Przemysło-

wego Nowa Dęba. Zarezerwowano także środki na wykup 

gruntów i nieruchomości (kwota 100 tys. zł) oraz prace 

planistyczne pod budownictwo mieszkaniowe (plan  

Niżańska, Ogrodowa, os. Północ) – 310 tys. zł. 

Ważnym elementem budżetu są wydatki związane  

z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożaro-

wą. OSP Jadachy otrzyma ponad 100 tys. zł na kontynua-

cję przebudowy istniejącego budynku strażnicy (w tym 

środki z funduszu sołeckiego 24 000 zł), a OSP Nowa  

Dęba na wykonanie dokumentacji technicznej budynku 

wielofunkcyjnego i remizy OSP w Osiedlu Dęba (ponad 41 

tys. zł – udział środków osiedlowych). Na bieżącą  

działalność 8 jednostek OSP skierowanych ma być 550 

tys. zł. 

W budżecie zabezpieczono również 1,85 mln zł na  

kontynuację budowy sali gimnastycznej przy szkole  

podstawowej w Chmielowie. Do budżetu wprowadzono 

wydatki na kwotę 170 tys. zł na zadania inwestycyjne 

związane z budową świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem 

szatniowo - sportowym przy boisku sportowym  

w Jadachach (etap I, kwota 100 tys. zł) oraz adaptację 

pomieszczeń krytej pływalni na cele rekreacyjne (70 tys. 

zł). Planowane jest uruchomienie przebudowy budynku 

komunalnego Kościuszki 110 (wartość zadania 4 mln zł). 

Realizacja zadań inwestycyjnych o wartości ponad 12 mln 

zł będzie możliwa dzięki opcji zaciągnięcia kredytu długo-

terminowego w wysokości 5,1 mln zł, co przy obecnym 

zadłużeniu gminy jest bezpiecznym rozwiązaniem. 

Tradycyjnie już największą część wydatków budżetowych 

stanowią wydatki na oświatę – gminne placówki oświato-

we otrzymają 24,2 mln zł. Blisko 2,5 mln zł wyniesie  

dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek  

systemu oświaty (Przedszkola Niepublicznego "Krasnal"  

w Nowej Dębie oraz "Akademii Marzeń" w Alfredówce). 

Kolejne wydatki bieżące skierowane zostaną do systemu 

opieki społecznej (5,5 mln zł), na wsparcie Rodziny 20 

mln zł, na kulturę 1,6 mln zł, sport i rekreację 4,2 mln zł. 

Wydatki komunalne takie jak odpady, czystość i zieleń, 

oświetlenie, zwierzęta bezdomne, utrzymanie lokali  

komunalnych to 12,8 ml zł. W tej kwocie jest zakup  

energii, remonty oraz nowe inwestycje oświetleniowe  

w Afredówce, w os. Poręby Dębskie oraz wewnątrzosie-

dlowe przy ul. JP II 11-36. 

Do budżetu wprowadzono także nowe zadanie bieżące na 

kwotę 30 tys. zł jako udział środków własnych związa-

nych z uruchomieniem nowej linii komunikacyjnej Nowa 

Dęba - Buda Stalowska - Nowa Dęba (przez Alfredówkę 

wieś). To nowość, która zlikwiduje (choć w małym stop-

niu) białą plamę komunikacyjną w tej części gminy. 

Wiesław Ordon 

Burmistrz Nowej Dęby 
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