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PROTOKÓŁ 
z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji 

Rady Miejskiej w Nowej Dębie 
w dniu 18 grudnia 2017 r. 

 
            Posiedzenie odbyło się w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba.  
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby zaproszone do udziału, zgodnie z listą 
obecności stanowiącą załącznik do protokołu.  
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Tomasz Gazda, który powitał wszystkich 
uczestniczących, a następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Powitanie i otwarcie. 
2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 
3. Opinia do projektów uchwał RM w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

najmu lokalu użytkowego. 
4. Opinia do projektu budżetu Gminy Nowa Dęba na 2018 rok. 
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 
6. Wolne wnioski. 
7. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 2. 
Przewodniczący Tomasz Gazda na podstawie listy obecności stwierdził obecność 7                                                                                                                             
członków komisji oraz stwierdził prawomocność opinii i wniosków podejmowanych na 
posiedzeniu. Przedstawiony porządek posiedzenia został bez uwag przyjęty przez komisję. 
Ad. 3.  
Ewa Rozenbajgier Kierownik ref. Spraw Komunalnych i Społecznych przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego. 
Poinformowała, że projekt dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie na okres trzech lat kolejnej 
umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 11,76m2 w budynku nr 4 przy ulicy Jana Pawła 
II w Nowej Dębie na rzecz dotychczasowego najemcy - Zakładu Optycznego. 
Komisja bez uwag pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (7 „za”). 
Ad. 4. 
Alicja Furgał Skarbnik Gminy dokonała analizy projektu budżetu gminy Nowa Dęba na 2018 r. 
ze szczególnym uwzględnieniem zaplanowanych wydatków majątkowych. Omówiła plany w 
zakresie inwestycji i zadań melioracyjnych, drogowo-chodnikowych na terenie miasta oraz 
sołectw, a także rozbudowy infrastruktury w obrębie podstrefy ekonomicznej w Nowej Dębie oraz 
realizacji przedsięwzięć wspólnie z Powiatem Tarnobrzeskim. Dodała, że na wydatki majątkowe 
w projekcie budżetu przewidziana została kwota 9.877.801,-zł. 
Następnie odbyła się dyskusja nt zamierzeń inwestycyjnych przewidzianych w projekcie budżetu 
zarówno w mieście jak i na terenie sołectw. 
Marzena Chmielowiec zapytała w sprawie termomodernizacji budynku szkoły w Chmielowie. 
Burmistrz poinformował, iż oczekiwane jest stanowisko Marszałka Woj. Podkarpackiego w 
sprawie przedłużenia terminu realizacji projektu w 2018 roku. 
Roman Puzio wyraził niezadowolenie z powodu nie umieszczenia w projekcie budżetu zapisu 
dotyczącego budowy dróg wewnętrznych na osiedlu Północ i wniósł o zabezpieczenie środków na 
ich projektowanie. 
Burmistrz poinformował, że w Rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne - na  wydatki 
inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa 
Dęba  przewidziana jest kwota 800 000,- zł. Wyjaśnił, że w ramach tych środków przewiduje 
realizację zadań; 
- ulica Spółdzielcza, 
- droga główna oraz parkingi na osiedlu Północ, 
- ulica Spacerowa, 
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- budowa drogi wewnętrznej oraz parkingu przy ul. Leśnej, gdzie deweloper buduje budynek 
mieszkalny. Dodał, że prezes firmy Begg wnosi o spotkanie z komisją w tej sprawie.  
 
Burmistrz poinformował, że wyżej wymienione  zadania będą projektowane w 2018 roku, 
natomiast realizacja przewidziana jest na 2019 r. 
Komisja została również poinformowana na temat jednego z największych przedsięwzięć 
drogowych w 2018 roku, realizowanego w ramach  pomocy finansowej dla Powiatu 
Tarnobrzeskiego na rozbudowę drogi powiatowej ulica Kościuszki w Nowej Dębie – etap III. 
Roman Puzio zapytał o środki na projektowanie budowy łącznika od ulicy A. Krzywoń oraz czy 
gmina prowadzi działania w kierunku pozyskania inwestorów na tereny przy zalewie na osiedlu 
Północ. 
Marzena Chmielowiec zapytała w sprawie możliwości poprawienia drogi Kolnica w Chmielowie. 
Burmistrz udzielił odpowiedzi na zapytania radnych oraz wskazał na priorytet jakim jest 
konieczność poprawy istniejących i budowy dróg na terenie nowodębskiej strefy ekonomicznej, 
które w całości będą realizowane ze środków budżetu gminy. 
W kolejnym zapytaniu radna wskazała na potrzebę postawienia kilku lamp na terenie Chmielowa. 
Burmistrz odpowiedział, że za bardziej istotne uważa doprowadzenie odcinka wodociągu w 
Chmielowie. 
Ponadto poinformował radnych, że na przestrzeni 2018 roku może zaistnieć konieczność 
dokonania zmiany w budżecie w związku z tym, że gmina aplikuje o środki pozabudżetowe na 
głęboką modernizację budynku 110 przy ulicy Kościuszki i niezbędnym będzie wykazanie wkładu 
własnego. 
Po wyczerpaniu głosów w dyskusji przewodniczący Tomasz Gazda poddał pod głosowanie 
projekt budżetu gminy Nowa Dęba na 2018 rok, który przy 7 głosach „za” został zaopiniowany 
pozytywnie.  
 
Ad. 5. 
Przewodniczący Tomasz Gazda poinformował, że sporządzony został protokół z posiedzenia 
komisji w dniu 28 listopada 2017. Następnie zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi do protokołu. 
Uwag nie było, protokół został przyjęty w głosowaniu (7„za”). 
 
Ad. 6. 
W wolnych wnioskach Zbigniew Karkut zgłosił wadliwe wykonanie zjazdów do posesji, które 
zostały wykonane w ramach budowy chodnika w Alfredówce. 
Ponadto radny uważa, że wszystkie ogłoszenia o przetargach organizowanych przez UMiG oraz 
jednostki organizacyjne oraz zapytania ofertowe winny być umieszczane na stronie internetowej 
gminy.  
Roman Puzio zwrócił uwagę, na parkingu przy drodze powiatowej, tj. Kościuszki parkują tiry. 
Burmistrz odpowiedział, że sprawa oznakowania drogi leży w gestii jej zarządcy.  
 
Ad. 7. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie. 
 
 
   PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Tomasz Gazda          
 
 
Protokół sporządziła:  
Elżbieta Goclan                                                                  

 


