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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ŚCI BURMISTRZA MIASTA I GMINY  
NOWA DĘBA ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ZA OKRES  

OD 2 DO 25 STYCZNIA 2013 R. 
 

I.  Sprawy organizacyjne:  
1. 11 stycznia odbyło się posiedzenie Zarządu Osiedla Dęba. 
2. 14 stycznia odbyło się posiedzenie Zarządu Lokalnej Grupy Rybackiej Puszczy Sandomierskiej. 
3. 22 stycznia odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia. 
4. 23 stycznia w Samorządowym Ośrodku Kultury odbyła się konferencja z udziałem przedstawi-

cieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkar-
packiego, rybaków, samorządowców,  nt. dalszego funkcjonowania lokalnych grup rybackich. 

5. 25 stycznia w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie nt. priorytetów dzia-
łalności administracji w 2013 roku. 

6. Po uprzednim zapytaniu ofertowym zawarto umowę na dostawę prasy dla Urzędu Miasta  
i Gminy z firmą Garmond Rzeszów, kwota 8 129,64 zł. 

7. Zatrudniono 1 osobę na umowę zlecenie na okres od 1 stycznia do 28 lutego 2013 r. – dostarcza-
nie przesyłek listowych na terenie sołectw. 

8. Zatrudniono 2 osoby na umowy zlecenie na okres od 1 stycznia do 28 lutego 2013 r. - utrzyma-
nie czystości w budynku przystanku autobusowego PKS w Nowej Dębie. 
 

II.  Sprawy komunalne i społeczne: 
1. W minionym okresie podpisano umowy na: 

1) dzierŜawę sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na terenie Osiedli Dęba i Poręby Dębskie 
z PGKiM Sp. z o.o. w Nowej Dębie, na okres 3-ch lat, kwota dzierŜawy - 0,01 zł za m3 odebra-
nych ścieków, 

2) dzierŜawę sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na terenie sołectwa Tarnowska Wola  
z PGKiM Sp. z o.o. w Nowej Dębie, na okres 3-ch lat, kwota dzierŜawy - 0,01 zł za m3 odebra-
nych ścieków, 

3) dzierŜawę sieci wodociągowych zlokalizowanych w miejscowościach Chmielów, Cygany,  
Jadachy z PGKiM Sp. z o.o. w Nowej Dębie, na okres 3-ch lat, kwota dzierŜawy - 0,01 zł za m3 
dostarczonej wody, 

4) zapewnienie na terenie Oczyszczalnie Ścieków w Nowej Dębie schronienia, wyŜywienia  
i opieki weterynaryjnej dla max. 15 bezpańskich psów dostarczonych przez przedstawicieli 
Gminy z PGKiM Sp. z o.o. w Nowej Dębie, kwota miesięczna – 850 zł, 

5) odbiór i  transport do unieszkodliwienia przeterminowanych lekarstw z Pogotowiem Sanitarno-
Epidemiologicznym „NOWISTA” Bielsko-Biała, obsługa urządzeń w ilości 3-ch sztuk z czę-
stotliwością - raz na kwartał, łączny roczny kosz obsługi 1 219,80 zł, 

6) wywóz nieczystości stałych z przystanków PKS (23 szt.) na terenie Miasta i Gminy Nowa Dę-
ba z PGKiM Sp. z o. o. w Nowej Dębie, częstotliwość - raz na miesiąc, łączny roczny koszt – 
1 331,64 zł, 

7) wykonanie prac związanych z odśnieŜaniem, zwalczaniem śliskości, usunięciem błota pośnie-
gowego na drodze gminnej Siarkowa, na drodze gminnej Strefowa (od drogi krajowej Nr 9 do 
skrzyŜowania z drogą gminną Siarkowa) na dł. 0,84 km, na drodze działka ewid. nr 14/33 na 
odcinku ok. 1 800 m oraz na ul. Chemicznej na dł. 457m w Chmielowie z Firmą Handlowo-
Usługową Tomasz Kosior Tarnobrzeg, wynagrodzenie – 185 zł za godzinę pracy, 

8) wykonanie prac związanych z odśnieŜaniem, zwalczaniem śliskości, usunięciem błota pośnie-
gowego na drogach gminnych na terenie: 
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a) sołectwa Cygany – z panem Czesławem Urbaniakiem, 
b) sołectwa Chmielów – z panem Janem Kotulskim, 
c) sołectwa Tarnowska Wola – z panem Sławomirem Rutkowskim, 
d) sołectwa Rozalin - z anem Sławomirem Rutkowskim, 
wynagrodzenie – 63 zł za godzinę pracy, 
e) sołectwa Alfredówka – z panem Janem Burkiem - Zakład Usług Leśnych Alfredówka 
f) sołectwa Jadachy – z panem Jackiem Kosiorem – Zakład Handlowo-Usługowy Jadachy 
wynagrodzenie – 84 zł za godzinę pracy. 

9) na sprzątanie przystanków autobusowych na terenie miasta i gminy Nowa Dęba: 
a) w Tarnowskiej Woli z panem Sławomirem Rutkowskim,  4 przystanki, kwota 142 zł mie-

sięcznie, 
b) w Rozalinie z panem Józefem Dowhanyczem, 3 przystanki, kwota 118 zł miesięcznie, 
c) w Rozalinie z panią Reginą Madej, 1 przystanek, kwota 47 zł miesięcznie, 
d) w Alfredówce i Budzie Stalowskiej z panem Edwardem Kopciem,  5 przystanków, kwota 

282 zł miesięcznie, 
e) w Jadachach z panią Barbarą Urbaniak,  4 przystanki, kwota 188 zł miesięcznie, 
f) w Cyganach z panem Andrzejem Bielą,  1 przystanek, kwota 47 zł miesięcznie, 
g) w Porębach Dębskich z panem Kamilem Kopciem, 2 przystanki, kwota 94 zł miesięcznie, 
h) w Chmielowie z panią Marią Szpyt, 5 przystanków, kwota 143 zł miesięcznie. 

2. Zlecono Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie 
realizację zadań własnych Gminy w 2013 r. polegającą na: 
1) wykonywaniu prac związanych z zimowym utrzymaniem (zwalczaniem śliskości i odśnieŜa-

niem) dróg i ciągów pieszych na terenie miasta i gminy Nowa Dęba, wynagrodzenie za 1 robo-
czogodzinę: zwalczanie śliskości – 180 zł, odśnieŜanie – 156,60 zł, odśnieŜanie wraz ze zwal-
czaniem śliskości 270 zł, ręczne odśnieŜanie – 29,59 zł, 

2) wykonywaniu prac związanych z oczyszczaniem ulic, placów i ciągów pieszych na terenie 
miasta Nowa Dęba, wynagrodzenie 266.759,36 zł. 

3) zarządzaniu budynkami i lokalami stanowiącymi mieszkaniowy i uŜytkowy zasób Gminy No-
wa Dęba oraz lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Gminy Nowa Dęba we wspólno-
tach mieszkaniowych, wynagrodzenie 370 627,56 zł. 

3. Przejęto lokal przy ulicy Kościuszki 110 po zmarłym najemcy (określono stan techniczny, spisano 
rzeczy pozostawione w lokalu). 

4. Przyjęto 77 wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
 i przekształcono na formę elektroniczną. 

 
III.  Sprawy finansowe: 

1. Podpisano umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie realizacji zadań: 
1) „Zagospodarowanie oraz przebudowa terenu zalewu w Nowej Dębie”, koszt zadania 1 998 313 

zł, wartość dofinansowania 1 163 178,74 zł, 
2)  „Budowa budynku socjalno - szatniowego zlokalizowanego obok boiska sportowego w miej-

scowości Tarnowska Wola”, koszt zadania 326 525,76 zł, wartość dofinansowania 155 000 zł. 
2. Gmina uzyskała dotację w kwocie 79 446 zł na „Przebudowę istniejącego zbiornika bezodpływo-

wego wodnego Łuzyk w Cyganach”. 
 
IV.  Sprawy inwestycyjne:  

1. Zakończono opracowanie projektu przebudowy ulic: Spółdzielczej, Małej i Willowej w osiedlu 
Dęba, zgłoszenie wraz z wymaganymi załącznikami złoŜono w Starostwie Powiatowym. 
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2. Dokonano przeglądu  budynku Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie po roku 
eksploatacji. 

 
V. Sprawy z zakresu rozwoju lokalnego i współpracy:. 

1. Po uprzednio przeprowadzonych postępowaniach przetargowych podpisano umowy na realizację 
następujących zadań:  
1) wykonywanie operatów szacunkowych w 2013 r. obejmujących mienie komunalne Gminy 

Nowa Dęba z TPL-System Leokadia Tworek, Tarnobrzeg, kwota - 18 530 zł, 
2) dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek w 2013 r. dla Urzędu  

Miasta i Gminy Nowa z firmą E-Mar Marcin Kwaśniewski, Mielec, kwota - 13 171,87 zł, 
3) dostawę materiałów biurowych w 2013 r. dla Urzędu Miasta i Gminy z Przedsiębiorstwem  

Annex sp. z o.o., Annopol, kwota - 31 887,06 zł , 
4) na kompleksowe świadczenie usług ubezpieczeniowych z Inter Risk Towarzystwo Ubezpie-

czeń S.A. Vienna Insurance Group O/Rzeszów, kwota - 50 152 zł. Umowa w zakresie ubezpie-
czenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia od kradzieŜy i rabunku, ubezpiecze-
nia szyb i innych przedmiotów, ubezpieczenia mienia od poŜaru i innych zdarzeń losowych, 
ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie maszyn i urządzeń 
od wszystkich ryzyk. 

2. Wszczęto postępowania przetargowe na: 
1) zakup wyposaŜenia Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie, 
2) termomodernizację budynku Centrum Kultury Lasowiackiej w Cyganach. 

3. Opracowano wniosek o płatność dla zadania pn. Przebudowa Samorządowego Ośrodka Kultury 
w Nowej Dębie wraz z termomodernizacją filii w Cyganach, wysokość wnioskowanej refundacji  
1 892 041,82  zł. 

4. Rozstrzygnięto konkurs z zakresu warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie mia-
sta i gminy Nowa Dęba, dotacje przyznano: 
1) Miejskiemu Klubowi Sportowemu „STAL” – 237 000 zł, 
2)  Klubowi Piłki Siatkowej-  53 000 zł, 
3) Ludowemu Klubowi Sportowemu Tarnowska Wola - 29 000 zł, 
4) Ludowemu Zespołowi Sportowemu Jadachy - 29 000 zł, 
5) Ludowemu Zespołowi Sportowemu „Płomień” Chmielów - 26 000 zł, 
6) Ludowemu Zespołowi Sportowemu Cygany- 26 000 zł.  

 
VI.  Sprawy gospodarki nieruchomościami i melioracji: 

1. 4 stycznia podpisano notarialne umowy sprzedaŜy 5 lokali mieszkalnych za łączną kwotę  
48 171,40 zł. 

2. 16 stycznia podpisano akt notarialny sprzedaŜy działki nr 359/16 o pow. 0,1474 ha połoŜonej  
w Alfredówce za kwotę 53 172,90 zł brutto. Po odliczeniu kosztów przeprowadzenia przetargu do 
dyspozycji Sołectwa Alfredówka pozostaje kwota 42 230,71 zł. 

3. Do Starosty Tarnobrzeskiego złoŜono wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na zadanie 
pn. „Odwodnienie rowami otwartymi gruntów terenu zabudowy jednorodzinnej - melioracje 
szczegółowe w sołectwie Cygany. 

 
VII.  Sprawy obywatelskie, obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe: 

1. Sporządzono wykaz pojazdów samochodowych będących w posiadaniu osób fizycznych dla po-
trzeb wojska. 
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2. Sporządzono zestawienia pojazdów oraz wykaz osób fizycznych, na które nałoŜono obowiązek 
realizacji świadczeń na rzecz obrony. 

3. Sporządzono zestawienie nieruchomości podlegających świadczeniom na rzecz Sił Zbrojnych. 
4. Opracowano „Plan szkolenia obronnego w mieście i gminie Nowa Dęba na rok 2013”. 
5. Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do powiatowego zespołu ds. ustalenia liczby 

osób bezdomnych  na terenie powiatu w nocy 7/8 lutego wyznaczono pana Mieczysława Nalepę, Ko-
mendanta StraŜy Miejskiej oraz pana Leszka Mirowskiego, Kierownika M-G Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej. 

6. Opracowano plan szkolenia podstawowego dla formacji OC na 2013 r.  
7. 24 stycznia w Komendzie Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Tarnobrzegu dokonano pod-

sumowania realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpoŜarowej na terenie Powiatu Tarnobrze-
skiego w 2012 r. 
 

VIII.  Sprawy z zakresu bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałania patologiom społecznym: 
1. W okresie sprawozdawczym StraŜ Miejska przeprowadziła 32 interwencje. 
2. Ujawniono 150 sprawców wykroczeń, 90 sprawców ukarano mandatami karnymi na łączną kwotę 

11 400 zł, 54 sprawców pouczono, do Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu skierowano 6 wniosków 
o ukaranie sprawców wykroczeń. 

3. StraŜnicy miejscy w okresie sprawozdawczym odbyli 4 wspólne słuŜby z policjantami,  
4. StraŜnicy miejscy zabezpieczali ład, spokój i porządek: w drugim dniu Świąt BoŜego Narodzenia, 

w noc sylwestrową oraz podczas XXI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
5. 22 stycznia odbyło się spotkanie Burmistrza i Komendanta Komisariatu Policji w Nowej Dębie, 

dotyczące spraw bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Nowa Dęba, współpracy Policji ze 
StraŜą Miejską oraz koordynacji działań w sytuacjach kryzysowych. 
 

IX.   Sprawy z zakresu pomocy społecznej: 
1. W ramach działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: 

1) przyjęto 277 zgłoszeń w sprawach pomocy, w związku z czym wydano 397 decyzji admini-
stracyjnych,  

2) pracownicy socjalni przeprowadzili 268 rodzinnych wywiadów środowiskowych w miejscu 
zamieszkania podopiecznych, 

3) z usług opiekuńczych skorzystało łącznie 58 osób, w tym 28 osób ze specjalistycznych usług 
opiekuńczych oraz 30 osoby z usług opiekuńczych w ramach zadań własnych gminy,  
liczba świadczonych łącznie usług opiekuńczych: 1130 godzin, 

4) 2 osoby skierowano do Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębie. 
2. W ramach działalności Środowiskowego Domu Samopomocy: 

1) przygotowywanie do udziału w jasełkach organizowanych w Baranowie Sandomierskim:  
szycie strojów, nauka tekstów, próby sceniczne, 

2) wykonanie przez uczestników pamiątkowych laurek z okazji Dnia Babci i Dziadka, 
3) w ramach integracji uczestników wykonywanie drobnych upominków oraz nauka i pieczenie 

ciast, 
4) przekazanie prac wykonanych przez uczestników w ramach treningów na rzecz Wielkiej Or-

kiestry Świątecznej Pomocy, 
5) wykonanie przez uczestników gazetki pt.” Jedz jabłka, a nie będziesz mieć miaŜdŜycy” (pro-

filaktyka chorób, treningi manualne). 
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X. Sprawy z zakresu oświaty: 
1. Przekazano do Ministerstwa Edukacji Narodowej potwierdzone zestawienie i wykaz zadań rze-

czowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Nowa Dęba.  
2. Przeanalizowano i wyliczono jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2012 r. (304 

tys. zł) oraz sporządzono sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na po-
szczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę. 

3. Zawarto umowę dotacji pomiędzy Gminą Nowa Dęba, a firmą BEGG Sp z o.o. na prowadzenie 
Niepublicznego Przedszkola „Krasnal” w Nowej Dębie. 

 
XI.  Sprawy z zakresu kultury: 

1. W minionym okresie SOK był organizatorem lub współorganizatorem: 
1) kolejnego czwartku historycznego, wykład dotyczył Zamku Królewskiego na Wawelu – dzieje 

zamku wawelskiego oraz jego rewaloryzacja,  
2) podczas sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego koncert wykonała MłodzieŜowa Orkiestra Dęta, 
3) koncertu pt. "Kolędowanie - piękny zwyczaj", podczas którego zaprezentowali się na scenie 

uczestnicy zajęć Studia Muzyki Rozrywkowej eMKa, jak równieŜ prowadzący zajęcia i goście, 
4) promocji 9. numeru Zeszytów Nowodębskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, 
5) eliminacji wstępnych do konkursu „Śpiewamy kolędy i pastorałki". Udział wzięli uczestnicy  

z powiatu tarnobrzeskiego ziemskiego, którzy rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych. 
Celem konkursu było pielęgnowanie tradycji śpiewu kolęd i pastorałek, promocja współczesnej 
interpretacji kolęd i pastorałek, wymiana doświadczeń oraz podnoszenie poziomu artystyczne-
go sztuki wykonawczej. Do dalszego etapu zakwalifikowali się: kategoria I - Dobromiła Cyma 
– Studio Muzyki Rozrywkowej eMKa, kategoria II - Zespół wokalny „Małe Primo” Sokolniki 
oraz Alina Stec z Zespołu Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim, kategoria III -
Weronika Kowalczyk – Sokolniki, 

6) wernisaŜu wystawy z okazji 30-lecia pracy twórczej Sławomira Gurdaka – instruktora plastyka 
w Samorządowym Ośrodku Kultury, wystawę moŜna oglądać do 10 lutego, 

7) wyjazdu dzieci i młodzieŜy na lodowisko do Dębicy, opłacony ze środków Stowarzyszenia 
Społeczno Oświatowego pozyskanych na festynie w Chmielowie, 

8) 21. finał WOŚP, zbiórka pienięŜna pod hasłem „Dla ratowania Ŝycia dzieci i godnej opieki me-
dycznej seniorów” prowadzona była przez 69 wolontariuszy. Prezentacje artystyczne przygo-
towały: Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa w Tarnowskiej Woli, Szkoła Tańca „Art. 
Dance” oraz Grupa Karate działająca w SOK. Na scenie wystąpiły takŜe: MłodzieŜowa Orkie-
stra Dęta z Chmielowa i zespół MaŜoretek „Diament” oraz zespoły: Axis Mundi, Moody Self, 
Jesioł. Gwiazdą wieczoru był zespół HABAKUK. Na zakończenie Grupa Tancerzy Ognia „Sy-
riusz” wykonała pokaz tańca z ogniem oraz „światełko do nieba”. Po podliczeniu pieniędzy z 
puszek przez pracowników Banku Pekao S.A. uzyskano kwotę 19.171,66 zł., dodatkowo walu-
ty: 4 hrywny ukraińskie, 18.82 euro, 5 funtów, 100 dolarów singapurskich oraz kilka innych 
monet. Koszt organizacji WOŚP ok. 10 tys. zł. 

9) spektaklu boŜonarodzeniowego „DAR SAMEGO BOGA” w wykonaniu Amatorskiej Grupy 
Teatralnej działającej przy Gminnej Bibliotece Publicznej - Centrum Kultury w Magnuszewie, 
scenariusz został napisany przez Nowodębiankę s. Ewę Maciąg, 

10) przedstawienia pt. „Dziś Niebo się otwiera” w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół nr 1, 
11) projekcji filmu „Konstrukcja nośna” o Jerzym Ciesielskim w reŜ. Izabeli Drobotowicz-

Orkisz. Film obejrzeli uczniowie Gimnazjum nr 1, którzy następnie mięli moŜliwość poroz-
mawiać z jego reŜyserką, 

12) koncertu kinowego QUEEN: ROCK MONTREAL & LIVE AID. 
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13) obchodów Dnia Transplantologii w Nowej Dębie, wspólnie ze Szpitalem Powiatowym  
w Nowej Dębie. 

2. W bibliotece publicznej: 
1) „Spotkania z bajką w kąciku Malucha”, 
2) spotkanie Dyskusyjnego Klubu KsiąŜek dla dorosłych na temat ksiąŜki pt. „PoniewaŜ byłam 

księŜną”, 
3) spotkanie Dyskusyjnego Klubu KsiąŜki dla dzieci na temat ksiąŜki pt. „Piękna i mądra bajka  

o troskach zająca Grajka”, 
4) w czytelni prezentowana jest wystawa: „Postanowienie noworoczne: ani jednego dnia bez 

ksiąŜki”. Kanony literackie polskich humanistów. 
3. W Centrum Kultury Lasowiackiej odbył się koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Nowodęb-

skiej Orkiestry Dętej z SOK. 
4. W Wiejskim Centrum Kultury w Chmielowie odbyły się Jasełka BoŜonarodzeniowe oraz I Kon-

kurs Kolęd i Pastorałek 
 
XII.  Sprawy z zakresu sportu: 
1. Ogłoszono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na dostawę chemii basenowej na basen 

kryty, środków czystości oraz chemii na basen otwarty oraz na dostawy artykułów biurowych dla 
potrzeb SOSiR. 

2. Burmistrz po zasięgnięciu opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu oraz Rady Sportu 
Nowa Dęba przyznał stypendia i nagrody za osiągnięcia sportowe w roku 2012.  
Stypendia w kwocie 250 zł miesięcznie na 12 m-cy otrzymali: Mateusz Czachor, Izabela Tom-
czyk, Kamil Gurdak, Kamil Piórek i Katarzyna Wojciechowska. 
Nagrody finansowe w kwocie 500 zł otrzymali: Adam Bunio, Bogdan Karkut, Julian Zięba  
i Kamil Gurdak. 

3. W roku 2012 na krytej pływalni SOSiR odnotowano 70 945 wejść, tj. o blisko 1 100 więcej niŜ  
w roku 2011, w tym ze szkół gminy Nowa Dęba 15 55 uczniów. 

4. 6 stycznia na zaproszenie Klubu Sportowego Resovia Rzeszów odbył się turniej piłki noŜnej na 
hali w Kielnarowej k/Rzeszowa - RESOVIA WINTER CUP. W turnieju udział wzięła najmłod-
sza grupa ćwicząca na Orliku w Nowej Dębie, tj. rocznik 2005-2006. 

5. 20 stycznia na zaproszenie Klubu Sportowego Stal Mielec, 20 zawodników trenujących w szkół-
ce piłkarskiej Orlik SOSiR Nowa Dęba uczestniczyło w mini turnieju piłki noŜnej w Mielcu na 
boisku Orlik pod tzw. „Balonem”. 

 
 Wiesław Ordon 
 
     Burmistrz Miasta i Gminy 
 Nowa Dęba 


