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PROTOKÓŁ
ze wspólnego posiedzenia komisji Budżetowej,
Komisji Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Spraw Statutowych i Społecznych
w dniu 12 grudnia 2018 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 komisji budżetowej Paweł Grzęda, który powitał
uczestniczących, po czym przedstawił proponowany porządek posiedzenia:
1. Wydanie opinii do projektów uchwał RM w sprawach:
1) zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2018 rok,
2) uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej Powiatowi
Tarnobrzeskiemu,
3) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych,
4) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób
bezdomnych,
5) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy
w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 –
2023,
6) określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej udzielane
w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 –
2023,
7) zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
rok 2018,
8) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019,
9) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2019.
2. Prace nad projektem budżetu na 2019 rok.
3. Sprawy różne.
4. Zamknięcie posiedzenia.
Zaproponowany porządek posiedzenia został bez uwag przyjęty przez wszystkie komisje.
Przewodniczący obrad Paweł Grzęda zaproponował, aby z uwagi na przybycie mieszkańców
posiedzenie rozpocząć od pkt. 3. Sprawy różne.
Propozycja została przyjęta.
Przewodniczący udzielił głosu Romanowi Puzio – mieszkańcowi osiedla Północ, który poruszył
sprawy dotyczące zagospodarowania osiedla. W związku z przejęciem przez gminę od TSM
terenów, wskazał na priorytety jakimi są; budowa drogi wzdłuż Bystrzyka oraz parkingów na
terenie osiedla. Powiedział, że jako radny poprzedniej kadencji wnosił o wprowadzenie takiego
zadania do budżetu gminy na 2018 rok, jednakże wniosek nie został uwzględniony. Powiedział,
że wspólnie z Tomaszem Dziemianko wnosił o zabezpieczenie środków pochodzących ze
sprzedaży działki przy ul. Korczaka w kwocie ok. 2 mln. zł na poprawę i budowę nowej
infrastruktury technicznej na osiedlu i dodał, że i ten wniosek radnych nie został uwzględniony
przez burmistrza. Na zakończenie zauważył, że w budżecie znalazły się środki na budowę ulicy
Gruszkowej w Porębach Dębskich, która w ubiegłym roku została wykupiona przez gminę od
prywatnych właścicieli.
Następnie głos zabrał Jan Witkowski przewodniczący Rady Seniorów Miasta i Gminy Nowa
Dęba, który w imieniu starszej części społeczeństwa gminy wniósł o zabezpieczenie w projekcie
budżetu na 2019 trok środków na budowę windy w UMiG- pismo w załączeniu do protokołu.
Zawrócił się również o przewidzenie środków na szczepienia ochronne dla seniorów oraz kwoty
10 tys. na organizację imprezy środowiskowej pn. Senioriada 2019.
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Kolejno sołtys sołectwa Cygany Marcin Zawada wyraził opinię społeczeństwa wsi Cygany w
sprawie propozycji zdjęcia z projektu budżetu na 2019 r. środków w wys.160 tys. zł.
przewidzianych na rozbudowę garażu OSP w Cyganach. Wniósł 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.
Pismo Zarządu OSP Cygany stanowi załącznik do protokołu.
Następnie w imieniu pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej
Dębie wystąpiła Maria Kosiorowska, która przedstawiła postulat dotyczący podwyższenia
wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej o kwotę 500,- zł netto od 1 stycznia 2019 r. W
swoim wystąpieniu przedstawiła argumenty pracowników za podwyżką wynagrodzeń – pismo
pracowników stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Paweł Grzęda powiedział, że komisja zajmie się tą sprawą.
Ad. 1. Przewodniczący Paweł Grzęda poinformował, że projekty uchwał RM zamieszczone
zostały w programie eSesja, radni mieli możliwość zapoznania się w związku z czym ich treść nie
będzie ponownie odczytywana.
1) Komisja Budżetowa – opinia do projektu uchwały RM w sprawie zmian budżetu miasta i
gminy Nowa Dęba na 2018 rok. Skarbnik Gminy Alicja Furgał zapoznała zebranych z
uzasadnieniem do uchwały. Przewodniczący zapytał czy są pytania.
Pytań nie było, komisja bez uwag pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (13 głosów „za”).
2) Skarbnik Gm. przestawiła uzasadnienie do projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie
udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu.
Poinformowała, że w związku z nieprzystąpieniem Powiatu Tarnobrzeskiego do realizacji zadania
pn. Przebudowa drogi powiatowej Stale do drogi krajowej nr 9 w zakresie budowy chodnika na
odcinku przy drodze powiatowej Alfredówka - Ciosy - Wydrza w m.Alfredówka - etap II,
współfinansowanego w 50% ze środków sołectwa Alferdówka uzyskanych ze sprzedaży działki,
odstępuje się od udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu.
Burmistrz wyjaśnił, że wartość zadania wzrośnie po przetargu i z tego powodu powiat wycofał się
z jego finansowania.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (13 głosów „za”).
3) Komisja Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
przystąpiła do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych
umów najmu lokali użytkowych.
Ewa Rozenbajgier kierownik ref. Spraw Komunalnych i Społecznych poinformowała o
dotychczas obowiązujących stawkach za lokale wymienione w projekcie uchwały.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie ( 12 głosów „za”).
4) Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Spraw Statutowych i Społecznych przystąpiła
do zaopiniowania projektu uchwały RM w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych. Uzasadnienie do projektu uchwały
przedstawiła Maria Tomczyk Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Nowej Dębie. Przewodnicząca komisji Helena Tłusta zapytała ile kosztuje pobyt w schronisku.
Kierownik OPS poinformowała, że pobyt w najbliższej placówce w Tarnobrzegu kosztuje 800 zł.
za miesiąc. Z terenu naszej gminy w schronisku przebywają 2 osoby.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (12 głosów „za”).
5) Kierownik OPS zapoznała komisję z uzasadnieniem do projektu uchwały RM w sprawie
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy
w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
Wyjaśniła, że w drodze uchwały podwyższa się do 150% kryterium dochodowe, określone w
przepisach ustawy o pomocy społecznej uprawniające do przyznania nieodpłatnej pomocy w
formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych pomocą w ramach
realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
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Dodała, że kryterium dla osoby w rodzinie wynosi 528,- zł. natomiast dla osoby samotnej 701,-zł.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (12 głosów „za”).
6) Maria Tomczyk przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały RM w sprawie określenia
zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej udzielane w ramach wieloletniego
rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
Poinformowała, że prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje co do zasady osobom i
rodzinom jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie
przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
Kryterium to od 1 października 2018 r. stanowią kwoty: 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej
oraz 528 zł na osobę w rodzinie. Zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów w sprawie ustanowienia
wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023, możliwość
otrzymania wsparcia mają osoby i rodziny, których dochód nie przekracza 150% kryterium
dochodowego. Do kompetencji rady gminy należy ustalenie zasad zwrotu wydatków na
świadczenia z pomocy społecznej, w tym w zakresie dożywiania. Zgodnie z regulacjami prawnymi
w tym zakresie uchwała daje możliwość objęcia pomocą w formie posiłku również osób powyżej
kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z przepisami ustawy.
Po wyjaśnieniach Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (12 głosów „za”).
7) Mieczysław Nalepa komendant Straży Miejskiej prowadzący sprawy z zakresu profilaktyki
alkoholowej przedstawił projekt uchwały RM w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018. Poinformował, że w związku z
kończącym się rokiem zachodzi konieczność ponownego dokonania korekty na poszczególnych
zadaniach ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2018, które nie zostaną zrealizowane w założonym zakresie.
W związku z powyższym zmniejszeniu ulega kwota na realizację kilku zadań, które nie zostały
zrealizowane, a zwiększeniu ulegają środki finansowe na realizację zadań:
”Realizacja podstawowej nauki pływania, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin
niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami oraz "Zakup sprzętu sportowego
i wyposażenia hal i boisk sportowych, zakup sprzętu i wyposażenia dla pracowni, szkół, klubów,
m. in. w ramach tworzenia warunków do spędzania czasu wolnego oraz zakup nagród na
organizowane konkursy, zawody i turnieje".
Po wyjaśnieniach komisja bez uwag pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (12 głosów „za”).
8) Kolejno Mieczysław Nalepa zapoznał komisje z uzasadnieniem do projektu uchwały RM w
sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.
Poinformował, że Program został opracowany w oparciu o przepisy ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii oraz przedstawił działania wraz z podziałem środków. Ogółem środki finansowe
przeznaczone na realizację Programu na rok 2019 zostały zaplanowane w kwocie 15 000 zł.
Komendant w skrócie poinformował na temat występowania problemu narkomanii na terenie
gminy oraz dostępu do innych środków psychoaktywnych.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (12 głosów „za”).
9) Komendant SM zapoznał komisje z uzasadnieniem do projektu uchwały RM w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok
2019, gdzie przedstawił diagnozę problemu alkoholowego w naszej gminie, zapoznał z celami
Programu oraz proponowanymi działaniami i podziałem środków gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2019. Powiedział, że ogółem na
realizację Programu na rok 2019 zaplanowano środki finansowe w wysokości 290 000,00 zł.
Przewodniczący obrad następnie zapytał czy są pytania. Pytań nie było.
Po wyjaśnieniach komisja bez uwag pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (12 głosów „za”).
Ad. 2.
C.d. prac nad projektem budżetu gminy Nowa Dęba na 2019 rok.
Przewodniczący obrad Paweł Grzęda nadmienił, że radni zapoznali się z projektem budżetu i
zwrócił się o składanie wniosków w sprawie zmian w projekcie. Zaproponował jednocześnie, aby
radni zadawali pytania burmistrzowi.
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Marian Tomczyk zapytał czy do dyskusji nad projektem budżetu zaproszeni zostali dyrektorzy
szkół z terenu gminy oraz sołtysi.
Paweł Grzęda odparł, że posiedzenia są otwarte i każdy może wziąć udział w debacie publicznej.
Radny uważa, że nowa rada winna bliżej zapoznać się z problemami w różnych dziedzinach
działalności gminy.
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.
Odpowiadając na pytanie Pawła Grzędy w sprawie planowanego wzrostu płac burmistrz
odpowiedział, że jest przewidywany 10 % wzrost wynagrodzeń, który podyktowany jest wzrostem
gospodarczym oraz dobrymi wskaźnikami ekonomicznymi. Dalej burmistrz powiedział, że wśród
pracowników obsługi w oświacie jest ok. 90 osób, które nie osiągają najniższego wynagrodzenia.
Zakładany wzrost pozwoli zmniejszyć tę liczbę do 30 osób. W związku z pytaniami radnych
burmistrz udzielił bliższych informacji na temat zasad podwyższania wynagrodzeń w UMiG oraz
jednostkach organizacyjnych gminy.
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.
modernizacji oczyszczalni ścieków, rewitalizacji terenów poprzemysłowych, w tym budynku
Kościuszki 110. Mówił także o możliwości pozyskania środków pozabudżetowych z Lokalnej
Grupy Działania.
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Paweł Grzęda zapytał o wysokość wkładu, jaki gmina wnosi z budżetu na funkcjonowanie LGD i
LGR oraz pozostałych stowarzyszeń.
Odpowiadając burmistrz poinformował, że gmina Nowa Dęba przynależy do następujących
związków i stowarzyszeń;
Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,
Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć "Energie Cités",
Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych w Rzeszowie,
Związku Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu,
Lokalnej Grupy Działania,
Lokalnej Grupy Rybackiej.
Burmistrz odpowiedział, że łączna wysokość rocznej składki wynikającej z przynależności wynosi
ok. 25 tys. zł. i dodał, że celem gminy jest pozyskiwanie środków pozabudżetowych na inwestycje
z udziałem wkładu własnego.
Tomasz Dziemianko zapytał czy jest możliwość zastąpienia nawierzchni poliuretanowej np.
sztuczną trawą na nowo budowanym boisku sportowym w Tarnowskiej Woli.
Burmistrz udzielił wyjaśnień w sprawie stosowania przyjętych technologii.
Damian Diektiarenko zwrócił uwagę na sprawę materiałów, które muszą być bezpieczne,
amortyzujące, antypoślizgowe i spełniające standardy, jednakże decyzje w tych sprawach
niejednokrotnie podejmują osoby nie posiadające doświadczenia i wiedzy. Ponadto obiekty
sportowe w sołectwach przez wiele miesięcy w roku stoją puste.
Łukasz Serafin zwrócił się o udzielenie wyjaśnień w sprawie wydatków przewidzianych w
projekcie budżetu na utrzymanie cmentarza komunalnego.
Burmistrz odpowiedział, że w 2019 roku planuje wykonanie dalszej części ogrodzenia, wykonanie
projektu technicznego alejek na terenie cmentarza oraz nowych punktów czerpania wody.
Hubert Kopeć poruszył sprawę budowy stołówki w SP Nr 2.
Burmistrz uzasadnił potrzebę jej przywrócenia w szkole, nadmienił o uruchomieniu w
październiku 2018 r. wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata
2019-2023. Dodał, że jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniu rodziców dzieci, dla których jest to
niejednokrotnie jedyny ciepły posiłek w ciągu dnia.
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.
Tomasz Kopeć zapytał, czy w budżecie przewidziane są chodniki przy ulicach Wojska Polskiego
i Sienkiewicza. Burmistrz odparł że nie, gdyż nie było zgłoszeń mieszkańców w tej sprawie.
Więcej pytań nie było, Przewodniczący Paweł Grzęda zaproponował dokończenie dyskusji na
posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2018.
Ad. 3. Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji ogłosił jego zamknięcie.
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