
 
P R O T O K Ó Ł  Nr XIX/2016 

z sesji Rady Miejskiej w Nowej Dębie 
w dniu 28 kwietnia 2016 r. 

 
 
 XIX sesja Rady Miejskiej w Nowej Dębie odbyła się w sali narad Urzędu Miasta i Gminy 
Nowa Dęba i trwała od godz. 1500  do godz. 1830. 
W sesji uczestniczyło 14 radnych zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik Nr 1 do 
protokołu. Radny nieobecny – Tomasz Gazda. 
Ponadto w sesji uczestniczyli zaproszeni goście, mieszkańcy miasta i gminy oraz pracownicy 
UMiG, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik Nr 2 do protokołu. 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji RM. 
4. Informacja Burmistrza o pracach między sesjami Rady Miejskiej. 
5. Zapytania i wnioski mieszkańców. 
6. Podjęcie uchwał w sprawach: 
1) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2016 rok, 
2) zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Nowa Dęba, 
3) upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego  

pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka, Nowa Dęba i 
Tarnowska Wola”, 

4) zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – 
Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie za 2015 rok, 

5) ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej w Nowej Dębie, 
6) zatwierdzenia diagnozy sytuacji szkół w celu przygotowania wniosku o dofinansowanie  

projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działanie 
9.2: Poprawa jakości i kształcenia ogólnego, 

7) zatwierdzenia partnerstwa w celu wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie  
projektu oraz wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX: 
Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działanie 9.2: Poprawa jakości kształcenia 
ogólnego, 

8) uchylenia Uchwały Nr XLVI/409/2010 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 30 czerwca 
2010 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 
za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, 

9) rozpatrzenia skargi. 
7. Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i 

demograficznej. 
8. Interpelacje i zapytania radnych. 
9. Wolne wnioski i informacje. 
10. Zamknięcie obrad. 

 
Ad.  1. 
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Serafin który powitał 
wszystkich zebranych oraz osoby uczestniczące w obradach, a następnie  stwierdził wymaganą 
liczbę radnych do podejmowania prawomocnych uchwał tj. 14 radnych.  
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Ad.  2. 
Następnie Przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek sesji i zapytał, czy są uwagi 
do porządku obrad. 
Nikt nie zgłosił wniosku, sesja przebiegała według przedstawionego programu.  
Ad.  3. 
Przewodniczący obrad zwrócił się do Rady z zapytaniem, czy są uwagi do protokołu z XVIII sesji 
z 29 marca 2016 r.  
Uwag nie zgłoszono. Protokół został przyjęty przy 14 głosach „za”. 
Ad.  4. 
Zastępca Burmistrza MiG Leszek Mirowski przedstawił informację o pracach między sesjami tj. 
za okres od 29 marca do 22 kwietnia 2016 r. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
Następnie burmistrz Wiesław Ordon udzielił odpowiedzi na zapytania radnych związane z 
informacją.  
Ad.  5. 
W punkcie zapytania i wnioski mieszkańców głos zabrały mieszkanki gminy Nowa Dęba: 
Maria Mroczek powiedział, że jako radna minionych czterech kadencji jest winna swoim 
wyborcom informację na temat inwestycji gminnych realizowanych w czasie, kiedy była radną. 
Dodała, że sprawa dotyczy realizacji inwestycji na Placu Gryczmana oraz rewitalizacji terenu Nad 
zalewem, co zostało opisane w artykule „Tygodnika Nadwiślańskiego” z 14 kwietnia br. 
Opierając się na doniesieniach medialnych, gdzie burmistrz powiedział, iż żeby zapobiec 
dramatycznym dla gminy skutkom działań i błędów, które zostały popełnione przy ich realizacji 
zmuszony był podjąć rozmowy z opozycją, w wyniku których między innymi Marek Ostapko 
dostał pracę w PGKiM. Maria Mroczek powiedziała, że nie przypomina sobie, aby w czasie kiedy 
była radną, burmistrz wyciągnął konsekwencje w stosunku do osób winnych tej sytuacji.  
W związku z tym zapytała burmistrza, czy informacje, które wówczas przedkładał były 
prawdziwe, czy też burmistrz okłamywał radę? Następnie zażądała informacji i wyjaśnień w 
kwestii; jakiego rzędu straty poniosła dotychczas gmina w związku z błędami przy realizacji tych 
inwestycji, jakie straty jeszcze poniesie i jakie konsekwencje zostały wyciągnięte w stosunku do 
winnych tych błędów i zaniedbań. Maria Mroczek dodała, że sprawa bulwersuje mieszkańców, 
którzy oczekują rzetelnej informacji. Powiedziała też, że wierzyła w rzetelność i prawdomówność 
burmistrza i kilkakrotnie podkreślała, że burmistrz zapewniał radnych, że wszystko jest w 
porządku. W imieniu swoim oraz wyborców, radna zażądała informacji w tej sprawie na stronie 
gminy oraz na łamach pisma samorządowego „Nasze sprawy”. 
Następnie Maria Mroczek poruszyła sprawę budowy budynków mieszkalnych na terenie miasta, 
która to sprawa zainicjowana została przez radę poprzedniej kadencji i zapytała co dotychczas 
zostało zrobione? Wspomniała, że nie doszła do skutku sprawa rewitalizacji fontanny przy ulicy  
1 maja, o co radna wielokrotnie wnosiła. Dalej M. mroczek poruszyła sprawę windy w budynku 
przy Jana Pawła II 4. Zwróciła przy tym uwagę, że niepełnosprawni nie mogą w pełni z niej 
korzystać, gdyż płytki na chodniku wiodącym do windy są śliskie, a parkingi przy przychodni są 
zablokowane i wniosła o pilne rozwiązanie tego problemu. Powiedziała, iż oczekuje na 
odpowiedzi na zgłoszone sprawy w terminie 1 m-ca. 
Przewodniczący Wojciech Serafin ustosunkowując się do zarzutów radnej powiedział, iż w 
temacie realizacji inwestycji gminnych w minionej kadencji posiadał taką samą wiedzę jak inni 
radni. 
Burmistrz Wiesław Ordon w  odpowiedzi na przedstawione sprawy poinformował o koncepcji 
budowy budynku mieszkalnego w ramach programu budownictwa społecznego, który będzie 
realizowany w naszym mieście. Powiedział, że oczekuje na konkretne informacje w tej sprawie. 
Ponadto trwają prace w kierunku wydzielenia działek do przetargu przy ul. Leśnej pod 
budownictwo mieszkalne, gdzie będzie można wybudować trzy budynki mieszkalne. 
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Burmistrz odniósł się również do tematu inwestycji gminnych i zapewnił, że zawsze mówił 
prawdę. Powiedział, że istnieje kwestia błędu, a nie kłamstwa w czym udział ma projektant, 
wykonawca oraz nadzór budowlany, czego konsekwencją jest groźba wykluczenia gminy na 3 lata 
z możliwości ubiegania się o środku unijne. W sądzie toczą się sprawy z wykonawcą Plant oraz 
zalewu. Burmistrz powiedział, że nie spodziewał się pewnych sytuacji, które nastąpiły. Informację 
w tych sprawach przedstawi nie wcześniej, niż po zakończeniu postępowań sądowych. Natomiast 
karanie pracowników odbywa się w trybie cywilnym, a nie administracyjnym. Odnośnie sprawy 
windy, chodnika oraz miejsc parkingowych, burmistrz powiedział, że rozpatrzy uwagi zgłoszone 
przez radną.  Burmistrz poinformował również, że zadłużenie gminy jest niższe, niż na koniec 
poprzedniej kadencji. 
Następnie głos zabrała radna poprzedniej Rady Helena Tłusta, która w skrócie poruszyła kilka 
kwestii. Zapytała w jaki sposób doszło do zatrudnienia w PGKiM Marka Ostapko, wyraziła przy 
tym zdziwienie w jaki sposób od jednego człowieka mogą zależeć losy gminy. Zapytała o zmianę 
uchwały w sprawie diet dla radnych, która jest przedmiotem dzisiejszej sesji. Poruszyła sprawę 
szkół prowadzonych przez gminę i wniosła o powołanie komisji, która oceni stan szkół w 
Rozalinie, Alfredówce i Tarnowskiej Woli, a następnie według rzetelnej ekspertyzy powinny 
zostać podjęte decyzje odnośnie dalszego ich funkcjonowania. 
Zwracając się do Jana Flisa oraz przewodniczącego zarządu osiedla Dęba Władysława Flisa 
zwróciła uwagę, że w Dębie stan dróg i oświetlenia jest najgorszy, a ulice Wczasowa, Jagodowa i 
Zarzecze w ogóle nie posiadają oświetlenia, pomimo, że są licznie zamieszkałe.  
Przewodniczący Wojciech Serafin wyjaśnił powody zmiany uchwały w sprawie diet. 
Burmistrz Ordon powiedział, iż sprawę zatrudnia M.Ostapko bierze na siebie i jest efekt 
porozumienia z opozycją. Dodał, że interes gminy jest najważniejszy i takie rozwiązanie będzie 
najkorzystniejsze w sytuacji, kiedy gmina aplikuje o środki z UE na realizację szeregu programów 
i zadań. 
Innych głosów nie było.  
Ad.  6. 
Podjęcie uchwał:  
1)   Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy 
Nowa Dęba na 2016 rok. Poinformowała, że w przedłożonym projekcie uchwały dokonuje się 
zmian zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej budżetu, związanej z wprowadzeniem do 
budżetu dodatkowych środków w tym; subwencji oświatowej, odszkodowania w P-5, w MG OPS, 
gdzie dokonuje się korekty zapisów kwoty 45.350,-zł, błędnie wprowadzonej do paragrafu 0970, a 
powinno być w par.0690  Po stronie wydatkowej środki wprowadzone do dochodów przeznacza 
się na remont dachu i sali gimnastycznej przy P-5 (środki z odszkodowania), zapłatę BEGG Sp. z 
o.o. w Nowej Dębie kwoty należności głównej 9.073,27 wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 
16.12.2014 r. oraz kosztami procesu -2.271,-zł, w związku z otrzymanym wyrokiem sądu wraz z 
apelacją, co dotyczy kwoty dotacji dla niepublicznego przedszkola za 2014 rok. Ponadto zwiększa 
się wydatki na realizację przedsięwzięcia związanego z budową sali sportowej przy SP Nr 2 w 
Nowej Dębie o kwotę 50.000,-zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów budowy parkingu. 
Dokonuje się także zmian w wydatkach budżetowych poprzez zmniejszenie wydatków 
majątkowych przeznaczonych na przebudowę dróg gminnych i przeznaczenie ich na budowę 
mostu na rzece Dęba w ciągu projektowanej drogi gminnej w Nowej Dębie. Dodała, że powyższe 
zmiany są uwzględnione w WPF Gminy Nowa Dęba. 
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. Pytań i uwag nie było. 
UCHWAŁA NR XIX/177/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY NOWA DĘBA NA 2016 ROK została przyjęta 
przy 14 głosach „za”. 
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2)    Skarbnik Gminy A. Furgał przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej 
prognozy finansowej gminy Nowa Dęba. 
Następnie poinformowała, że w uchwale dostosowano zarówno plan dochodów jak i wydatków do 
dokonanych zmian w budżecie wg stanu na 28 kwietnia 2016 r. Ogółem plan dochodów jak i 
wydatków w 2016 roku w stosunku do ostatniej zmiany WPF wg stanu na 31.03.2016 r. uległ 
zwiększeniu o kwotę 157.662,-zł. Skarbnik udzieliła szczegółowych wyjaśnień do 
proponowanych zmian. 
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. Uwag i pytań nie było. UCHWAŁA NR XIX/178/2016 RADY 
MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY 
FINANSOWEJ GMINY NOWA DĘBA, została podjęta przy 14 głosach „za”. 
3)   Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia 
zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w 
miejscowościach Alfredówka, Nowa Dęba i Tarnowska Wola”. Uzasadniając projekt powiedziała, 
że w budżecie Gminy na 2016 rok zabezpieczone są środki na realizację tego zadania w kwocie 
700.000,-zł.,a wartość kosztorysowa to kwota 2.700.000,-zł. Zadanie planowane jest do realizacji 
w latach 2016-2018. W celu ogłoszenia przetargu i podpisania umowy z wykonawcą, niezbędne 
jest upoważnienie Rady Miejskiej w formie uchwały, bądź ujęcia zadania w wykazie przedsię-
wzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Dęba. W związku z tym, że na chwilę 
obecną finansowanie zadania planowane jest ze środków własnych gminy, a w terminie 
późniejszym ewentualnie pożyczką w WFOŚiGW w Rzeszowie, o czym będzie decydować Rada, 
formą umożliwiającą podpisanie umowy z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu 
nieograniczonego jest  uchwała Rady o zaciągnięciu zobowiązania wykraczającego poza rok 
budżetowy 2016. Dodatkowych wyjaśnień w tej sprawie udzielił burmistrz Wiesław Ordon. 
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. Uwag nie było. UCHWAŁA NR XIX/179/2016 RADY 
MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA DO ZACIĄGNIĘCIA 
ZOBOWIĄZANIA NA REALIZACJĘ ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. „BUDOWA 
KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ALFREDÓWKA, NOWA 
DĘBA I TARNOWSKA WOLA”, została podjęta przy 14 głosach „za”. 
4)    Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego samorządowej instytucji kultury – Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie 
za 2015 rok. Poinformowała, że zgodnie z przepisami, organem zatwierdzającym roczne 
sprawozdania finansowe samorządowej instytucji kultury jest Rada Miejska. W związku z tym 
Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie przedstawił sprawozdanie finansowe za 2015 rok, 
składające się z dokumentów określonych w ustawie. Skarbnik dodała, że ze względu na to, że 
Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie w poprzednim roku obrotowym, za który 
sporządzono sprawozdanie nie przekroczył granicy z dwóch wielkości, o których mowa w 
przepisach ustawy o rachunkowości, przedkładane sprawozdanie finansowe za rok 2015 nie 
podlega badaniu. Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja 
dokonała analizy sprawozdania z udziałem Dyrektora i Gł. księgowego SOK, a następnie  
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pytań nie było. UCHWAŁA NR XIX/180/2016 
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE, ZATWIERDZENIA 
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY – 
SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA KULTURY W NOWEJ DĘBIE ZA 2015 ROK, została 
podjęta przy 14 głosach „za”. 
5)   Barbara Sudoł kierownik Referatu Organizacyjnego przedstawiła projekt uchwały RM w 
sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej w Nowej Dębie.  
W uzasadnieniu poinformowała, że przedstawiony projekt uchwały ma na celu zastosowanie się 
do wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, które wpłynęło do 
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UMiG Nowa Dęba 13 kwietnia 2016 r. w wyniku przeprowadzonej kompleksowej kontroli 
gospodarki finansowej Miasta i Gminy Nowa Dęba w dniach 4 stycznia 2016 do 7 marca 2016 r. 
W zakresie wydatków budżetowych RIO ustaliła, że nieprawidłowo dokonywany jest zwrot 
kosztów dojazdów radnych do Nowej Dęby na sesję Rady Miejskiej, na posiedzenia komisji lub w 
innej sprawie związanej posiadanym mandatem i zawnioskowała o zaniechanie wypłat radnym 
Rady Miejskiej zwrotu kosztów dojazdów na posiedzenia Rady i jej komisji, jako dodatkowego 
poza dietą świadczenia. RIO zaleciła rozważenie ewentualnej zmiany w regulacji diet dla radnych 
oraz zwrotu kosztów podróży służbowych w formie miesięcznych ryczałtów, np. poprzez 
uwzględnienie wysokości takiego świadczenia w kwocie diety. B. Sudoł dodała, że przedstawiona 
propozycja w sprawie wysokości diet została wypracowana na wspólnym posiedzeniu Komisji: 
Budżetowej, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu oraz Statutowo-Organizacyjnej, Spraw 
Społecznych i Etyki na posiedzeniu 25 kwietnia 2016 r. 
Odpowiadając na zapytanie dodała, że zaproponowane wysokości diet kształtują się na poziomie 
dotychczas wypłacanych radnym diet i zwrotów kosztów podróży służbowych i nie naruszają 
budżetu gminy ustalonego w uchwale budżetowej w tym względzie. 
UCHWAŁA NR XIX/181/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE, 
USTALENIA DIET DLA RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE, została 
podjęta przy 14 głosach „za” i 1 „przeciwnym”. 
O 17 35 obrady opuścił radny Krzysztof Sałek – obecnych 13 radnych. 
6)    Renata Bal Dyrektor Biura Obsługi Jednostek Samorządowych przedstawiła projekt uchwały  
RM w sprawie zatwierdzenia diagnozy sytuacji szkół w celu przygotowania wniosku o 
dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX: jakość edukacji i kompetencji w regionie, 
działanie 9.2: poprawa jakości i kształcenia ogólnego. 
W uzasadnieniu poinformowała, w związku z zamiarem przygotowania i złożenia wniosku o 
dofinansowanie projektu, należy zatwierdzić diagnozy sytuacji szkół, które zgodnie z kryterium 
wyboru projektów określonym w regulaminie konkursu, osiągnęły najniższe wyniki edukacyjne tj; 
Szkoła Podstawowa w Cyganach i Gimnazjum Nr 2 w Zespole Placówek Oświatowych w Nowej 
Dębie. Przewodniczący komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Stanisław Skimina 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
Przewodniczący poddał projekt pod głosowanie, w wyniku którego 
UCHWAŁA NR XIX/182/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE, 
ZATWIERDZENIA DIAGNOZY SYTUACJI SZKÓŁ W CELU PRZYGOTOWANIA 
WNIOSKU O DOFINANSOWANIE  PROJEKTU W RAMACH REGIONALNEGO 
PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 
2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA IX: JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W 
REGIONIE, DZIAŁANIE 9.2: POPRAWA JAKOŚCI I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, 
została przyjęta przy 13 głosach „za”. 
7)     Następnie Dyrektor Renata Bal przedstawiła projekt uchwały  RM w sprawie zatwierdzenia 
partnerstwa w celu wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu oraz wspólnej 
realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX: jakość edukacji i kompetencji w regionie, 
działanie 9.2: poprawa jakości kształcenia ogólnego. 
Poinformowała, że w związku z zamiarem przygotowania i złożenia wspólnego wniosku o 
dofinansowanie projektu oraz wspólnej realizacji projektu, należy zatwierdzić partnerstwo z 
innymi organami prowadzącymi szkoły publiczne. 
Przewodniczący komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Stanisław Skimina poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  Głosów w dyskusji nie było. Przewodniczący 
poddał projekt pod głosowanie, w wyniku którego UCHWAŁA NR XIX/183/2016 RADY 
MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE ZATWIERDZENIA PARTNERSTWA W 
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CELU WSPÓLNEGO PRZYGOTOWANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE 
PROJEKTU ORAZ WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH 
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA 
PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA IX: JAKOŚĆ 
EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE, DZIAŁANIE 9.2:POPRAWA JAKOŚCI 
KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, została podjęta przy 13 głosach „za”. 
8)    Maria Tomczyk Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  przedstawiła 
projekt uchwały RM w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVI/409/2010 Rady Miejskiej w Nowej 
Dębie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. 
Następnie poinformowała, że w związku ze zmianą przepisów ustawy o pomocy społecznej w 
zakresie funkcjonowania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi jakim jest 
środowiskowy dom samopomocy oraz zasad ponoszenia odpłatności, jak również częściowego 
lub całkowitego zwolnienia z ponoszenia odpłatności osób do tego zobowiązanych, wnosi się o 
podjęcie uchwały uchylającej zasady kierowania i odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu 
Samopomocy. Dodała, że tryb postępowania w sprawie ustalania odpłatności oraz zasady 
zwolnienia z odpłatności wynikają wprost z przepisów ustawowych. 
Ryszard Szafran Przewodniczący Komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Uwag nie było. 
UCHWAŁA NR XIX/184/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
UCHYLENIA UCHWAŁY NR XLVI/409/2010 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE Z 
DNIA 30 CZERWCA 2010 R. W SPRAWIE USTALENIA ORGANIZACJI ORAZ 
SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD PONOSZENIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT W 
OŚRODKACH WSPARCIA I MIESZKANIACH CHRONIONYCH, została podjęta przy 13 
głosach „za”. 
9)   Następnie Kierownik Ref. Organizacyjnego UMiG przedstawiła projekt uchwały RM w 
sprawie rozpatrzenia skargi, po czym zapoznała RM z uzasadnieniem. Poinformowała, że 21 
marca 2016 r. A.L. złożył skargę na czynności dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury w 
Nowej Dębie dot. braku w Biuletynie Informacji Publicznej SOK nakazanych ustawą z dnia 
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej informacji oraz dokumentów oraz nie 
udostępnienia oryginału protokołu z kontroli SOK przez Regionalną Izbę Obrachunkową w 
Rzeszowie. Podczas sesji 31 marca 2016 r. Rada Miejska postanowiła o skierowaniu skargi do 
Komisji Rewizyjnej. Komisja na posiedzeniu 14 kwietnia 2016 r. po zapoznaniu się ze skargą, 
wysłuchaniu wyjaśnień skarżącego, dyrektora SOK z udziałem prawnika świadczącego obsługę 
prawną gminy, sekretarza gminy i kierownika referatu organizacyjnego oraz przeanalizowaniu 
sprawy poruszanej przez skarżącego ustaliła: 
Ustawa o d.d.i.p. nie precyzuje w jakim terminie, m. in. dane publiczne, w tym dokumentacja 
przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją 
przeprowadzających mają być udostępnione w BIP. Dyrektor SOK w ciągu 30 dni, do 13 maja 
2016 r. ma wyznaczony termin na przedłożenie informacji o wykonaniu wniosku z zalecenia 
pokontrolnego. Więc żądanie opublikowania dokumentów w BIP w sytuacji, gdy nie upłynął 
termin odpowiedzi, jak również zgłoszenia zastrzeżeń odnośnie wniosku jest przedwczesne. 
W związku z wnioskiem A.L. z 16 marca 2016 r., jak wyjaśnił dyrektor SOK 17 marca udostępnił 
kopię protokołu RIO po dokonaniu anonimizacji danych. A.L. złożył pisemne żądanie 
udostępnienia oryginału protokołu RIO. Dyrektor SOK 18 marca udostępnił wnioskodawcy 
kserokopię protokołu RIO po anonimizacji stosownych danych. Komisja Rewizyjna nie 
dopatrzyła się działania na szkodę wnioskodawcy. Dyrektor SOK niezwłocznie udostępnił 
wnioskodawcy protokół RIO, po anonimizacji uznanych przez siebie danych ze względu na 
obowiązujące przepisy. Ponadto dyrektor SOK wydał decyzję o odmowie udostępnienia 
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informacji publicznej, od której wnioskodawca ma prawo odwołać się do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu w terminie 14 dni od jej otrzymania 
Mając powyższe na względzie, Rada Miejska, działając stosownie do art. 229 pkt 3 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uznaje wniesioną skargę na 
czynności dyrektora SOK za bezzasadną. 
Przewodniczący komisji Rewizyjnej Jan Flis poinformował, że stanowisko komisji jest tożsame z 
przedstawionym uzasadnieniem do projektu uchwały. W trakcie dyskusji członek komisji 
Marzena Chmielowiec powiedziała, że ma odmienne zdanie i uważa, że prawnik świadczący 
usługi dla UMiG postąpił nieetycznie. Uważa, że na posiedzeniu komisji wypowiadał się 
stronniczo, zajmując stanowisko w obronie dyrektora SOK, dlatego też wg radnej komisja 
powinna ponownie rozpatrzyć sprawę. 
Z kolei przewodniczący Jan Flis uważa, że komisja wnikliwie przeanalizowała sprawę, 
wysłuchała obydwu stron, stanowiska prawnika oraz przedstawicieli urzędu, po czym wydała 
opinię według swojej najlepszej wiedzy i doświadczenia i zwrócił się do Rady o przyjęcie opinii 
komisji. 
Następnie Marzena Chmielowiec zawnioskowała o ponowne skierowanie skargi do komisji 
rewizyjnej. Wniosek radnej został poddany pod głosowanie, w wyniku którego RM przy 5 głosach 
„za” i 8 „przeciw” nie przyjęła wniosku. Innych uwag nie było. UCHWAŁA NR XIX/185/2016 
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE ROZPATRZENIA SKARGI. 
została podjęta przy 8 głosach „za”, 3 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się”. 
Ad.  7. 
Przewodniczący Wojciech Serafin udzielił głosu Marii Tomczyk - Kierownikowi Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Nowej Dębie, która przedstawiła ocenę zasobów pomocy społecznej w 
oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.  
(Dokument stanowi zał. nr 4 do protokołu). 
Podsumowując Przewodniczący Wojciech Serafin stwierdził, że Rada pozytywnie oceniła 
przedstawioną informację oraz podziękował Kierownikowi oraz pracownikom Ośrodka za pracę i 
rozwiązywanie problemów społecznych mieszkańców naszej Gminy.  
 Ad.  8. 
W punkcie interpelacje i zapytania radnych Elżbieta Gil Sekretarz Gminy poinformowała radnych, 
że w okresie między sesjami została złożona interpelacja przez Tomasza Wolana w sprawie  
podcięcia gałęzi drzew rosnących przy drodze w soł. Jadachy.  
Sekretarz Gminy zapoznała Radę z odpowiedzią Burmistrza na interpelację. 
Ad.  9. 
W wolnych wnioskach i informacjach głos zabrali: 
Zbigniew Karkut zwrócił się do burmistrza o informację dotyczącą budownictwa mieszkalnego na 
terenie miasta w związku z medialną informacją w tej sprawie. 
Marzena Chmielowiec zwróciła się do komisji budżetowej oraz gospodarki przestrzennej i 
inwestycji w sprawie podjęcia inicjatywy ufundowania tablicy upamiętniającej katastrofę 
smoleńską. 
W kolejnej sprawie radna zapytała o sprawę przetargu na „odbiór, transport i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowa Dęba”.  
Następnie powiedziała, że z firmy FENIX METALS w Chmielowie na teren miejscowości 
wydobywają się nieprzyjemne zapachy i zwróciła się o wyjaśnienie tej sprawy. 
Ponadto radna poinformowała, że na terenie nieistniejącego już przedsiębiorstwa Transbud, palą 
się śmieci, wniosła o ustalenie właściciela i rozwiązanie tego problemu.  
Burmistrz odpowiedział, że podejmie działania w zgłoszonych sprawach. 
Ryszard Szafran zwrócił się o postawienie kosza na śmieci przy budynku Jana Pawła II 18. 
Andrzej Wołosz zgłosił sprawę naprawnienia uszkodzonego fragmentu ścieżki rowerowej pod 
wiaduktem w osiedlu Poręby Dębskie. 
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W związku z tym, że radni T. Wolan, M.Chmielowiec i S.Skimina zabierali głos sprawie odbioru 
inwestycji i zadań gminnych, burmistrz udzielił informacji na temat zasad i procedur 
obowiązujących w tym zakresie w UMiG, co jak dodał określa wydane w tej sprawie Zarządzenie 
Burmistrza MiG. 
Przewodniczący Wojciech Serafin poinformował, że do RM wpłynęły sprawozdania z realizacji 
uchwały w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Nowej Dębie, a także z 
realizacji Programu współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 rok.  
Przewodniczący powiedział, że oba dokumenty zostały skierowane do właściwych komisji RM. 
Następnie Przewodniczący przedstawił sprawę dotyczącą Wezwania do usunięcia stanu 
sprzecznego z prawem wniesionego przez Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej 
Dębie. Sekretarz Gminy poinformowała, że zgodnie z art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub 
zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może 
po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia zaskarżyć uchwałę do sądu 
administracyjnego. Kwestie wnoszenia skarg do sądu administracyjnego reguluje ustawa z 2002 r. 
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, której przepisy stanowią, że skargę do 
sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są 
przedmiotem skargi. W związku z tym, iż nieuwzględnienie wezwania bądź pozostawienie go bez 
rozpoznania otwiera skarżącemu drogę sądową, jest on zobowiązany w terminie 30 dni od dnia 
otrzymania odpowiedzi w sprawie nieuwzględnienia wezwania bądź w terminie 60 dni od dnia 
złożenia wezwania, kiedy organ pozostaje w bezczynności, do złożenia skargi za pośrednictwem 
organu, którego czynność ulega zaskarżeniu.  
W związku z tym, że komisja rewizyjna pozostawiła sprawę Wezwania bez rozpoznania, Rada 
podtrzymała stanowisko komisji i również nie będzie rozpatrywać tej sprawy, w związku z czym 
Dyrektorowi SOK przysługuje 60 dniowy termin skierowania sprawy na drogę sądową. 
 
Na zakończenie obrad Przewodniczący zapowiedział termin następnej sesji RM, która planowana 
jest na 31 maja 2016 o godz. 1600 w UMiG. 
Ad.  10. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący Wojciech Serafin ogłosił zamknięcie 
obrad XIX sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Nowej Dębie.                  
                                                                                                  
 
      
                                                                                                  PRZEWODNICZĄCY RADY  
                           Wojciech Serafin 
 
 
                                                                                        
Protokół sporządziła:                                                                                                 
Elżbieta Goclan                                                                                   
 


