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PROTOKÓŁ 
z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji 

Rady Miejskiej w Nowej Dębie 
w dniu 27 grudnia 2016 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 sprawach; 

1) przekazania w formie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Tarnobrzeskiego, 
2) przyjęcia Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Tarnobrzeskiego Obszaru  
Funkcjonalnego na lata 2014 – 2020. 

4. Opinia do projektu budżetu Gminy Nowa Dęba na 2017 rok. 
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 
6. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad. 2. 
Przewodniczący Tomasz Gazda na podstawie listy obecności stwierdził obecność 6                                                                                                                         
członków komisji oraz stwierdził prawomocność opinii i wniosków podejmowanych na 
posiedzeniu. Przedstawiony porządek posiedzenia został bez uwag przyjęty przez komisję. 
Ad. 3.  
1)    Janusz Szymański insp.ds. gospodarki nieruchomościami ref. Gospodarki 
Nieruchomościami przedstawił projekt uchwały w sprawie przekazania w formie darowizny 
nieruchomości na rzecz Powiatu Tarnobrzeskiego. W uzasadnieniu poinformował, że Starosta 
Tarnobrzeski wystąpił z wnioskiem o przekazanie na rzecz Powiatu Tarnobrzeskiego działek nr 
251/44 oraz 257/4 położonych w Nowej Dębie w celu poszerzenia pasa drogowego ul. Jana Pawła 
II. Na w/w działkach powiat zamierza wybudować parkingi dla mieszkańców ul. Jana Pawła II. 
Burmistrz dodał, że w drodze tej uchwały Starostwo uzyskuje prawo do dysponowania gruntem w 
celu realizacji zatok postojowych. 
Komisja bez uwag pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (6 „za”). 
2)    Sławomir Białas Kierownik Ref. RL przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego na 
lata 2014 – 2020. Poinformował, że Miejski Obszar Funkcjonalny Miasta Tarnobrzega tworzą: 
Miasto Tarnobrzeg jako Lider oraz 4 gminy z nim sąsiadujące tj.: Baranów Sandomierski, Grębów, 
Gorzyce i Nowa Dęba (Gminy Partnerskie). Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 została opracowana w związku z 
zawiązaniem partnerstwa Miasta Tarnobrzega wskazanego w Strategii Rozwoju Województwa -
Podkarpackiego 2020 jako biegun wzrostu oraz otaczających czterech gmin. Mając na względzie 
zapisy Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackiego 2020,  Lider i Gminy Partnerskie w 
dniu 23 grudnia 2013 r. zawarły Porozumienie w sprawie określenia zasad współpracy przy 
wdrażaniu i realizacji ZIT TOF. Zgodnie z zapisami porozumienia gminy tworzące TOF 
przystąpiły do opracowania Strategii ZIT, w której znajdują się najważniejsze cele i 
przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w latach 2014-2020 na obszarze TOF-u. Opracowany 
dokument Strategii ZIT zawiera: opis wizji i celów rozwojowych, obszary wsparcia w podziale na 
strefy: gospodarczą, społeczną, przestrzenną i środowiska naturalnego, indykatywną listę 
projektów strategicznych planowanych do realizacji na terenie TOF. Następnie przedstawił jakie 
cele rozwojowe zostały ujęte w Strategii ZIT. S. Białas dodał, że Strategia ZIT uzyskała 
pozytywna opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz 
Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Ponadto dokument został 
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poddany konsultacjom społecznym. Uwag nie wniesiono. Następnie poinformował nt warunków 
koniecznych do otrzymania środków na finansowanie projektów w ramach konkursów. Dla 
Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego przewidziana była kwota w wysokości 80 627 708,82 
zł, bez podziału na poszczególne działania. 
Po udzieleniu dodatkowych wyjaśnień przez burmistrza Wiesława Ordona, komisja bez uwag 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (6 „za”).  
Ad. 4. 
Burmistrz Wiesław Ordon dokonał analizy projektu budżetu gminy Nowa Dęba na 2017 r. ze 
szczególnym uwzględnieniem zaplanowanych wydatków majątkowych. Omówił 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. Dodał, że na wydatki majątkowe w projekcie 
budżetu przewidziana została kwota 9,5 mln zł. 
Następnie odbyła się dyskusja nt zamierzeń inwestycyjnych przewidzianych w projekcie budżetu, 
jak i potrzeb w tym zakresie występujących zarówno w mieście jak i na terenie sołectw. 
W zakresie zadań drogowych Burmistrz powiedział, że priorytetem w budżecie są drogi na terenie 
nowodębskiej strefy ekonomicznej, które w całości będą realizowane ze środków budżetu gminy. 
Ponadto odniósł się do  propozycji T. Gazdy dotyczącej budowy chodnika od stacji PKP do ZS nr 
2 i powiedział, że widzi za zasadne opracowanie dokumentacji na cały chodnik tj. od ul. Szkolnej 
do ZS nr 2. W trakcie dyskusji radni zgłosili następujące wnioski do projektu budżetu gminy na 
2017 rok: 
1. Wniosek Romana Puzio - wyodrębnić w Dz. 600, Rozdz.60016 par.6050 „wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba)”  kwotę w 
wys. 90.000,-zł i przeznaczyć na zadanie „ dokumentacja i remont drogi wzdłuż Bystrzyka w 
Nowej Dębie” został przyjęty 5 „za” i 1 „wstrzymujący się”. 
2.  Wniosek Andrzeja Wołosza - zdjąć kwotę w wys. 15.000,-zł. z Dz. 600, Rozdz.60016 par.6050 
„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika wzdłuż ul. Bieszczadzkiej) i 
przeznaczyć na „projekt techniczny budowy kanalizacji w oś. Poręby Dębskie” w Dz. 900, 
Rozdz.90001 par. 6050  - przyjęty przy 6 głosach „za”. 
3. Wniosek Tomasza Gazdy - zdjąć kwotę 15.000,- zł. z zaplanowanych 40.000,- w Dz. 600, 
Rozdz.60011 par.6050 „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa przejścia dla 
pieszych na DK9 w Osiedlu Dęba” i przeznaczyć na „projekt chodnika od stacji PKP do Zespołu 
Szkół Nr 2 w Nowej Dębie ” Dz.900, Rozdz. 90095, par.6050 – przyjęty 6 głosami „za”.   
Następnie Skarbnik Alicja Furgał dokonała objaśnień przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Nowa Dęba na lata 2017-2030. Poinformowała, że WPF sporządzana jest w 
celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez jej 
organy, mieszkańców, instytucje finansowe oraz organy nadzoru. Przy opracowywaniu WPF 
istotne znaczenie miało prognozowane wykonanie budżetu roku 2016, gdzie Gmina Nowa Dęba 
nie zaciągnęła żadnych kredytów i pożyczek. Powiedziała, że wielkości wykazane w 2017 roku są 
zgodne uchwałą budżetową na 2017 rok. 
Ad. 5. 
Przewodniczący Tomasz Gazda poinformował, że sporządzony został protokół z poprzedniego 
posiedzenia komisji, który dostępny jest w programie eSesja. Następnie zwrócił się z zapytaniem 
czy są uwagi do protokołu. Członkowie komisji nie wnieśli uwag. 
Protokół z 28 listopada 2016 został przyjęty w głosowaniu (7„za”). 
Ad. 6. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie. 
 
 
   PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 
Protokół sporządziła:  
Elżbieta Goclan                                                                  

Tomasz Gazda          


