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    PROTOKÓŁ 
z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji 

Rady Miejskiej w Nowej Dębie 
w dniu 30 sierpnia 2017 r. 

 
            Posiedzenie odbyło się w sali narad Urzędu Miasta  i Gminy Nowa Dęba.  
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby zaproszone do udziału, zgodnie z listą 
obecności stanowiącą załącznik do protokołu. Posiedzenie otworzył 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) uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Nowej Dębie, 
2) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 
5. Sprawy różne. 
6. 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. 
1)   Ewa Rozenbajgier kierownik ref. Spraw Komunalnych i Społecznych UMiG przedstawiła 
projekt uchwały RM w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Nowej Dębie. 
Uzasadniając projekt poinformowała, że zgodnie z zapisami ustawy z 1959 r. o cmentarzach i 
chowaniu zmarłych, zakładanie i rozszerzanie cmentarzy komunalnych należy do zadań własnych 
gminy, natomiast utrzymanie i zarządzanie nimi należy do właściwych wójtów, burmistrzów i 
prezydentów, na których terenie cmentarz jest położony. Przedłożony projekt uchwały wprowadza 
Regulamin Cmentarza Komunalnego w Nowej Dębie określający podstawowe zasady regulujące 
kwestie korzystania z cmentarza, prowadzenia prac związanych z wykonywaniem usług murarskich 
i kamieniarskich oraz zawiera informacje o prawach i obowiązkach korzystających z cmentarza. 
Dodała, że zapisy regulaminu przyczynią się do usystematyzowania spraw związanych z 
korzystaniem z cmentarza oraz jego zarządzaniem. 
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali; 
 Zbigniew Karkut zapytał odnośnie zapisu: „Wszystkie groby ziemne oraz groby murowane 
pojedyncze znajdujące się na cmentarzu po upływie 20 lat od pochowania, bądź wniesienia ostatniej 
opłaty mogą być likwidowane i ponownie wykorzystywane do chowania zmarłych, jeżeli 
zainteresowane osoby, bądź instytucje nie zgłoszą zamiaru przedłużenia terminu ich ważności na 
okres następny i nie uiszczą stosownych opłat”. Radny zapytał, co w takim przypadku dzieje się ze 
szczątkami zmarłych spoczywających w tym miejscu. 
Kolejne zapytanie dotyczyło zapisu, że skargi, uwagi i wnioski dotyczące funkcjonowania 
cmentarza  przyjmowane są w siedzibie Zarządcy. 
 Radni zwrócili uwagę, że właścicielem cmentarza jest Gmina, w związku z czym skargi 
należy składać w jej siedzibie, bądź do zarządcy, jednakże za pośrednictwem gminy. 
 Andrzej Wołosz  zaproponował, aby wnieść zapis, iż w przypadku likwidacji grobu po 
upływie 20 lat od pochowania, o tym fakcie powiadamiana była właściwa parafia. Zapytał również, 
co po tym okresie będzie się działo z piwniczką w której niejednokrotnie znajdują się nienaruszone 
trumny ze zwłokami. 
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 Jacek Szpunar w związku z zapisem  zezwalającym na ustawianie ławek wolnostojących, 
bez oparcia zapytał, co z ławkami, które już zostały ustawione i posiadają oparcie? 
 Z-ca burmistrza Leszek Mirowski w związku z zapisem, iż opłaty za miejsca pod groby 
ziemne i murowane pojedyncze wnosi się na okres 20 lat zapytał, czy można zapisać, że opłatę 
wnosi się np. na okres 40 lat.  
Do postawionych pytań ustosunkował się burmistrz oraz E. Rozenbajgier, która przytoczyła 
przepisy ustawy z 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Jednakże w kilku kwestiach radni 
oczekują stanowiska radcy prawnego. 
Komisja ustaliła, że do zgłoszonych wątpliwości winien ustosunkować się prawnik, w związku z 
czym wydanie opinii do projektu uchwały zostało przełożone na dzień sesji, kiedy to komisja 
odbędzie odrębne posiedzenie i wysłucha opinii radcy prawnego oraz prezesa PGKiM.  
Ustalony został termin na 31 sierpnia br. o godz. 14 45. 
Radna M. Chmielowiec zwróciła uwagę, że środki finansowe z opłat za miejsce na cmentarzu 
wpływają na konto PGKiM i gmina jeszcze dodatkowo przekazuje przedsiębiorstwu środki 
budżetowe na utrzymanie cmentarza. Radna ponownie domaga się informacji na temat kosztów 
utrzymania cmentarza komunalnego. 
Burmistrz wskazał na potrzebę zorganizowania wspólnego posiedzenia komisji w tej sprawie z 
udziałem prezesa PGKiM. 
2)  Następnie Ewa Rozenbajgier przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego. 
Poinformowała, że projekt dotyczy wyrażenia zgody na najem na okres trzech lat zajmowanego 
lokalu użytkowego, usytuowanego w budynku nr 4 przy ulicy Broniewskiego w Nowej Dębie na 
rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie - na 
potrzeby kotłowni gazowej. 
Po wyjaśnieniach komisja bez uwag przy 7 głosach „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad. 4. 
Przewodniczący Tomasz Gazda poinformował, że sporządzony zostały protokół z posiedzenia 
komisji w dniu 27 czerwca 2017 r.  Uwag nie było. Protokół został przyjęty przy 6 głosach „za” i 1 
„wstrzymującym się”. 
 
Ad. 5. 
W sprawach różnych : 
Tomasz Dziemianko zapytał nt funkcjonowania basenu odkrytego. 
Burmistrz odpowiedział, że w tegorocznym sezonie letnim duży basen został wyłączony z 
użytkowania z powodu nie zlokalizowanego przecieku wody. W sezonie funkcjonował jedynie 
brodzik. Zwrócił również uwagę, że drastycznie spadło zainteresowanie tym obiektem. 
Modernizacja, która jest wymagana może kosztować ok. 7 mln. zł. natomiast wycena problemów 
ok. 10 tys. zł. 
Roman Puzio zapytał w sprawie rewitalizacji budynku nr 110 przy ul. Kościuszki. 
Burmistrz odpowiedział, że budynek będzie zgłoszony do programu. 
Radna Marzena Chmielowiec zapytała, czy PGKiM aplikuje do konkursów o środki pomocowe. 
Andrzej Wołosz zgłosił sprawę unoszącego się kurzu, co zgłaszają mieszkańcy ulicy Wrzosowej i 
wniósł o nawiezienie kruszywa. 
Burmistrz ustosunkował się do spraw zgłoszonych przez radnych. 
 
Ad. 6. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia,  Przewodniczący ogłosił jego zamknięcie. 
 
   PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 
   Tomasz Gazda          
Protokół sporządziła: 
Elżbieta Goclan                                                                  


