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PROTOKÓŁ
ze wspólnego posiedzenia komisji Budżetowej oraz
Komisji Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
w dniu 3 stycznia 2019 r.
Posiedzenie odbyło się w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby uczestniczące, w tym mieszkańcy
miasta i gminy Nowa Dęba, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący komisji budżetowej Paweł Grzęda, który powitał
uczestniczących, po czym przedstawił proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Wydanie opinii do projektu uchwały budżetowe gminy Nowa Dęba na 2019 rok.
3. Sprawy różne.
4. Zamknięcie posiedzenia.
Ad. 1.
Zaproponowany porządek posiedzenia został bez uwag przyjęty przez obydwie komisje.
Przewodniczący obrad Paweł Grzęda zaproponował, aby na wstępie udzielić głosu pani Marcie
Bednarskiej, która w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie prowadzi zajęcia w
ramach Szkoła Tańca ART DANCE. Komisja zapoznała się z rodzajem zajęć w ramach szkoły i
informacją, że uczestniczy w nich ok. 200 osób, w tym ~180 dzieci. M. Bednarska powiedziała,
że w związku z Kartą Dużej Rodziny na zajęcia prowadzone są w SOK obowiązuje zniżka w
wysokości 50 % w stosunku do obowiązujących opłat za organizowane zajęcia taneczne. Jak
powiedziała, do KDR „dokłada” miesięcznie ~1300 zł i nie ma z tego tytułu żadnego zwrotu.
Dodała, że zatrudnia instruktorów zajęć tanecznych oraz ponosi koszty w związku z wyjazdami
na turnieje. W związku z tym, że ilość dzieci uczestniczących w zajęciach wzrasta, w tym z rodzin
wielodzietnych, wniosła o rozważenie możliwości zwrotu tej kwoty, bądź jej odzyskania w ramach
rekompensaty od nie uzyskanego dochodu gdyż, jak powiedziała działalność staje się
nieopłacalna.
Przewodniczący zaproponował skierowanie sprawy do rozpatrzenia przez komisję oświaty przy
udziale dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury.
Ad. 2.
C.d. prac nad projektem budżetu gminy Nowa Dęba na 2019 rok.
Przewodniczący obrad Paweł Grzęda poinformował, że komisje wychodząc naprzeciw wnioskom
rodziców SP Nr 2 i Nr 3 będą wnioskować do Rady o zmianę w projekcie budżetu na 2019 rok
dotyczącą wprowadzenia inwestycji oświatowych tj. budowy stołówki w szkole podstawowej
Nr 2 na kwotę 280 tys. zł oraz termomodernizacji sali gimnastycznej w szkole podstawowej Nr 3
– kwota 340 tys. zł. Przewodniczący dodał, że skutkiem tego może być odstąpienie od kilku
inwestycji drogowych na terenie miasta.
Następnie Waldemar Rydzik w imieniu Rady Rodziców SP Nr 2 podziękował Radzie Miejskiej
za uwzględnienie wniosku w sprawie utworzenia stołówki szkolnej. Jednocześnie na ręce
Przewodniczącego Rady złożył pismo posła na Sejm RP Zbigniewa Chmielowca, który
zaapelował do Rady o uwzględnienie w budżecie gminy Nowa Dęba wniosku rodziców SP Nr 2
dotyczącego przywrócenia w pełni działającej kuchni szkolnej. Pisma w załączeniu do protokołu.
Następnie Przewodniczący nawiązał do sprawy budowy chodnika w Chmielowie. Powiedział, iż
zasadnym jest, aby udział środków finansowych w tym zadaniu wyglądał następująco; 100 tys.
powiat, 100 tys. gmina oraz 300 tys. stanowiły środki zewnętrzne.
Burmistrz W. Ordon przyznał, że chodnik należy do kompetencji powiatu oraz że działania w tej
sprawie zostały podjęte trzy lata temu. Uważa, że wkład gminy i powiatu (100:100) mógłby być
wystarczający przy ubieganiu się o środki pozabudżetowe. Burmistrz uzupełnił ze w kolejnych
latach należy wykonać odwodnienie, na co należy przewidzieć kolejne środki.
Stanisław Skimina odniósł się do propozycji zdjęcia z tego zadania środków w wys. 100 tys zł.
oraz przedstawił uzasadnienie przemawiające za pozostawieniem tego zadania w projekcie
budżetu na 2019 rok wraz z pierwotnie zaplanowanymi środkami ( pismo w załączeniu do
protokołu).
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Następnie głos zabierali kolejno mieszkańcy Chmielowa wraz z sołtysem tego sołectwa, którzy w
dużej liczbie przybyli na posiedzenie komisji. W swoich wystąpieniach uzasadniali potrzebę
budowy chodnika, co przede wszystkim podyktowane jest względami bezpieczeństwa
mieszkańców oraz dzieci uczęszczających do szkoły
Przewodniczący RM Damian Diektiarenko zapytał burmistrza kiedy można spodziewać się
decyzji władz powiatu odnośnie wkładu finansowego w tę inwestycję. W. Ordon odparł, że do
końca lutego. Powiedział, że w budżecie gminy taki zapis musi się znaleźć, aby można było
uruchomić działania w Lokalnej Grupie o przyznanie środków zewnętrznych. Zaapelował
jednocześnie o zrozumienie sytuacji mieszkańców Chmielowa, z którego wpływy z tytułu
podatków do budżetu gminy wynoszą rocznie ok. 6 200 tys. zł.
Radna Maria Garboś poinformowała Radę o inicjatywie społeczeństwa Chmielowa zmierzającej
do powołania własnej gminy w przypadku, gdy potrzeby mieszkańców nie zostaną zabezpieczone
w budżecie gminy Nowa Dęba.
Przewodniczący obrad Paweł Grzęda podsumowując dyskusję poddał pod głosowanie wniosek w
sprawie zabezpieczenia w budżecie gminy środków finansowych w wysokości 100 tys. zł na
budowę chodnika w Chmielowie. Wniosek został przyjęty przy 12 głosach „za” i 2
„wstrzymujących się”.
Następnie Paweł Grzęda poddał pod głosowanie wniosek w sprawie zabezpieczenia w budżecie
gminy środków finansowych w wysokości 280 tys. zł na budowę stołówki w szkole podstawowej
nr 2 w Nowej Dębie, który został przyjęty jednogłośnie ( 14 „za”).
Kolejno głos zabrał Leszek Pabian, który w imieniu mieszkańców ulicy Spacerowej w Nowej
Dębie zwrócił się w sprawie budowy drogi. Nadmienił, że obecni mieszkańcy ulicy przed 20 laty
zakupili działki budowlane i uzyskali od władz miasta obietnicę zagospodarowania terenu.
Powiedział, że na ich terenie od wspomnianych 20 lat nic się nie zmieniło i zwrócił się o informację
na temat planowanych działań zmierzających do poprawy infrastruktury osiedla.
Paweł Grzęda poinformował o globalnej kwocie 1 mln. zł. która przewidziana jest w budżecie na
2019 rok na przebudowę dróg i ulic gminnych.
Wiesław Ordon powiedział, że pod koniec ubiegłego roku złożona została dokumentacja
techniczna wraz z kosztorysem inwestorskim na budowę ulicy Spacerowej na kwotę 1 300 tys.zł.
i dodał, że tego zadania w projekcie budżetu nie ma. Uważa, że należy rozważyć etapową
realizację tego zadania, gdyż jest problem z pozyskaniem środków zewnętrznych co powoduje, że
realizacja musi odbywać się ze środków własnych gminy. Burmistrz dodał, że kilka lat trwał
proces regulacji prawnej gruntu pod tą drogą. Zwrócił się jednocześnie do Rady o rozważenie
kwestii ewentualnego etapowania inwestycji, bądź realizacji w zakresie uproszczonym (tańszym).
Leszek Pabian opowiedział się za rozłożeniem realizacji na etapy zamiast wykonania prowizorki,
która w niedługim czasie wymagać będzie kolejnych nakładów finansowych.
Radny Marian Tomczyk ponownie zwrócił się o zabezpieczenie środków na dokończenie budowy
boksu garażowego dla nowego samochodu w OSP Cygany. Głos w tej sprawie zabierali kolejno
prezes OSP p.Łącz oraz sołtys Marcin Zawada, którzy odnieśli się do propozycji zdjęcia z projektu
budżetu na 2019 r. środków w wys.160 tys. zł. przewidzianych na rozbudowę garażu OSP w
Cyganach. Zwrócili się o ponowne rozpatrzenie sprawy i wzięcie pod uwagę zaangażowania
mieszkańców, którzy ze środków sołeckich przeznaczyli kwotę 7 tys. zł. na dokumentację
techniczną oraz 13 tys. na zmianę przyłącza energetycznego.
Burmistrz zaproponował realizację tego zadania w cyklu 2-letnim.
Przewodniczący Paweł Grzęda poinformował, że komisja raz jeszcze rozważy tę sprawę.
Następnie sołtys Rozalina Kazimierz Durda odczytał wniosek mieszkańców sołectwa w sprawie
dokończenia budowy chodnika w Rozalinie pod którym podpisało się 300 mieszkańców.
Poinformował, że inwestycja rozpoczęta została przed 5 laty i do jej zakończenia pozostał ostatni
odcinek dł. 300m. Dodał, iż posiada zapewnienie od władz powiatu, że zadanie zostanie
dofinansowane w kwocie 100 tys. zł. Głos sołtysa poparł Stanisław Rawski, a burmistrz udzielił
wyjaśnień w sprawie tej inwestycji.
Kolejno Jerzy Konefał Komendant Miejsko-Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych ustosun
kował się do propozycji zmniejszenia wielkości środków budżetowych przewidzianych na
ochronę przeciwpożarową w 2019 roku, pismo stanowi załącznik do protokołu. Kończąc
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wystąpienie zwrócił się o ponowne przemyślenie sprawy i przywrócenie pierwotnych zapisów w
projekcie uchwały budżetowej.
Burmistrz W. Ordon zwrócił uwagę na wysokość środków przewidzianych na promocję gminy tj.
30 tys. zł. i zapytał, co Rada proponuje w tym zakresie.
Damian Diektiarenko odparł, że wolą rady jest aby pismo „Nasze Sprawy” nadal się ukazywało,
jednakże o treściach jakie znajdują się w piśmie decydować będzie kolegium redakcyjne w skład
którego wejdą przedstawiciele burmistrza i przedstawiciele rady. W kwestii współpracy ze stroną
ukraińską jest propozycja wycieszenia i zawieszenia tej działalności.
Burmistrz odniósł się również do propozycji zmniejszenia o 200 tys. zł. środków przewidzianych
na wynagrodzenia w administracji oraz do propozycji zmniejszenia dotacji dla Samorządowego
Ośrodka Kultury, co może spowodować ograniczenia w realizacji wydarzeń kulturalnych w
nowym roku. Również Skarbnik Alicja Furgał zabrała głos w sprawie propozycji wyżej
wymienionych cięć budżetowych i przewidywanych skutków tych decyzji.
Przewodnicząca komisji Oświaty Helena Tłusta zwróciła się o pisemną informację w sprawie
wydarzeń kulturalnych oraz zajęć prowadzonych przez SOK za lata 2017-2018 oraz analizę
zatrudnienia i płac w ośrodku.
Tomasz Dziemianko ponownie zabrał głos w sprawie drogi nad Bystrzykiem. Powiedział, że
posiadał zapewnienie od burmistrza, iż zadanie będzie zapisane w budżecie.
W. Ordon odpowiedział, że do końca 2018 r. projekt techniczny będzie gotowy.
Dalej skarbnik wraz z burmistrzem odpowiadali na zapytania radnych dotyczące zapisów w
uchwale budżetowej.
W kolejnym pytaniu Paweł Grzęda zwrócił się o wyjaśnienia dotyczące Dz. 600 rozdz.60016 drogi
publiczne gminne tj. jak burmistrz zamierza rozdysponować kwotę 1 000 000,-zł przewidzianą na
przebudowę dróg gminnych i mieście i gminie.
Burmistrz udzielił informacji, które drogi przewiduje do remontu w 2019 r. Dodał, że
umieszczenie w budżecie łącznej kwoty jest wygodniejsze. Odnośnie dróg, to priorytety zostały
wskazane przez mieszkańców poszczególnych miejscowości podczas ogólnych zebrań wiejskich.
Marek Kopeć zapytał w sprawie łącznika ulic Zarzecze – A. Krzywoń.
Burmistrz odpowiedział, że to zadanie nie było wskazane jako priorytetowe, zebranie osiedlowe
do realizacji wskazało ulicę Krótką.
Tomasz Dziemianko zwrócił się o informację dot. środków w wysokości 2 070,- tys.
pochodzących ze sprzedaży działki k. Unimetu w Nowej Dębie.
Skarbnik A. Furgał udzieliła wyjaśnień i powiedziała, że środki nie zostały wprowadzone do
budżetu.
Przewodniczący komisji zapytał o inwestycje na nowodębskiej strefie ekonomicznej.
Burmistrz poinformował, że projekt „Rozbudowa drogi gminnej na terenie Tarnobrzeskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan – podstrefa Nowa Dęba”, złożony przez
Gminę Nowa Dęba do Wojewody Podkarpackiego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i
Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, znalazł się na wstępnej liście rankingowej
do dofinansowania. Wysokość dotacji sięgnie 50% wartości kwalifikowanej przyszłorocznego
zadania. Poinformował, które odcinki dróg przewidziane są do realizacji wraz z chodnikami i
oświetleniem.
Łukasz Serafin zapytał o budowę pochylni i schodów do Samorządowego Ośrodka Kultury.
Burmistrz poinformował o koncepcji budowy schodów granitowych i podjazdu żelbetowego.
Paweł Grzęda zwrócił uwagę na stan techniczny Sali gimnastycznej w SP Nr 3, gdzie zimno nie
pozwala prowadzić zajęć wychowania fizycznego z dziećmi.
Burmistrz potwierdził, że okna w sali nie spełniają wymogów, a audyt wskazał na potrzebę pełnej
termomodernizacji nie tylko budynku Sali, ale całego budynku szkoły nr 3.
Tomasz Dziemianko nawiązał do remontu schodów w SOK i zapytał czy rozsądne jest
inwestowanie 300 tys. w granit, czy też można go zastąpić tańszym, równie trwałym materiałem.
Burmistrz powiedział, że granit można zastąpić gresem, jednakże opowiedział się za utrzymaniem
estetyki i trwałości na dobrym poziomie.
W związku z pytaniem T. Wolana burmistrz poinformował o zamierzeniach w sprawach zadań
oświetleniowych na terenie gminy. Poinformował również radnych o wdrożonych działaniach dot.
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modernizacji oczyszczalni ścieków, rewitalizacji terenów poprzemysłowych, w tym budynku
Kościuszki 110. Mówił także o możliwości pozyskania środków pozabudżetowych z Lokalnej
Grupy Działania.
Michał Chmielewski zapytał o ilość wyjazdów OSP do zdarzeń w 2018 r.
Przedstawiciel OSP Cygany p. Łącz odpowiedział, że było ich 20 i 2 zdarzenia drogowe.
Powiedział, że jednostka nie jest ujęta w państwowym systemie ratownictwa.
Ad. 3.
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji ogłosił jego zamknięcie.
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