
 
P R O T O K Ó Ł  Nr XX/2016 

z sesji Rady Miejskiej w Nowej Dębie 
w dniu 31 maja 2016 r. 

 
 XX sesja Rady Miejskiej w Nowej Dębie odbyła się w sali narad Urzędu Miasta i Gminy 
Nowa Dęba i trwała od godz. 1600  do godz. 1730. 
W sesji uczestniczyło 14 radnych zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik Nr 1 do 
protokołu. Radny nieobecny – Tomasz Wolan. 
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 XIX 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) udzielenia w 2016 roku  pomocy finansowej Gminie Majdan Królewski, 
3) udzielenia w 2016 roku  pomocy finansowej Gminie Głogów Małopolski, 
4) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, 
5) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (ul. Spacerowa), 
6) wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości, 
7) wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność 

gminy z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu lub 
własność oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty, 

8) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym, 
9) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy mienia gminnego, 
10) wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości (Jadachy), 
11) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego (Jadachy), 
12) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Nowa Dęba do Stowarzyszenia 

(LGR), 
13) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Nowa Dęba do Stowarzyszenia  

„Lasowiacka Grupa Działania”. 
7. Interpelacje i zapytania radnych. 
8. Wolne wnioski i informacje. 
9. 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.  
Następnie odbyła się krótka uroczystość związana ze zmianą na stanowisku Komendanta 
Komisariatu Policji w Nowej Dębie. 
Marek Pietrykowski - dotychczasowy Komendant Komisariatu Policji w Nowej Dębie został 
awansowany na stanowisko zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Tarnobrzegu. Na jego 
miejsce został powołany komisarz Mariusz Stasiak. 
 Podziękowania za ponad 5 lat dbania o bezpieczeństwo mieszkańców miasta i gminy Nowa Dęba 
i sprawnego kierowania nowodębskim komisariatem złożył w imieniu mieszkańców 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Serafin, burmistrz Wiesław Ordon oraz komendant 
Straży Miejskiej Mieczysław Nalepa. Odchodzący komendant podkreślał bardzo dobrą 
współpracę z samorządem. Dziękował za wsparcie, które pomogło osiągnąć dobry poziom 
skuteczności działań Policji. Dzięki tej współpracy nowodębscy policjanci mogli budować wysoki 
poziom zaufania społecznego i poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców gminy Nowa Dęba. 
Od 1 czerwca 2016 obowiązki Komendanta Komisariatu Policji w Nowej Dębie przejął komisarz 
Mariusz Stasiak. Nowy Komendant zapewnił, że postara się nie być gorszy od swojego 
poprzednika i z jego pomocą będzie chciał utrzymać nowodębski Komisariat wśród najlepszych 
jednostek w powiecie. Burmistrz Wiesław Ordon zapewnił nowego Komendanta o chęci dalszej 
współpracy samorządu oraz stałej pomocy w polepszaniu warunków pracy policjantów. 
Ad.  2. 
Następnie Przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek sesji i zapytał, czy są uwagi 
do porządku obrad. 
Nikt nie zgłosił uwag, sesja przebiegała według przedstawionego programu.  
Ad.  3. 
Przewodniczący obrad zwrócił się do Rady z zapytaniem, czy są uwagi do protokołu z XIX sesji z 
28 kwietnia 2016 r.  
Uwag nie zgłoszono. Protokół został przyjęty przy 13 głosach „za” i 1 „wstrzymującym się”. 
Ad.  4. 
Burmistrz MiG Wiesław Ordon przedstawił informację o pracach między sesjami tj. za okres od 
25 kwietnia do 29 maja 2016 r. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
Następnie burmistrz Wiesław Ordon udzielił odpowiedzi na zapytania radnych związane z 
informacją; 
Marzena Chmielowiec zwróciła się z zapytaniem w kilku kwestiach; 
- działania, których celem byłoby uzyskiwanie większych zysków przez PGKiM w Nowej Dębie, 
- termin odbioru azbestu,  
- sprawę budowy deptaka dla pieszych w Chmielowie. 
Stanisław Skimina w temacie deptaka przy ul. Kolejowej wniósł o rozważenie możliwości 
wykonania odwodnienia wzdłuż chodnika po drugiej stronie rowu odprowadzającego. 
Ad.  5. 
W punkcie zapytania i wnioski mieszkańców nikt nie zabrał głosu.  
Ad.  6. 
Podjęcie uchwał:  
1)       Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy 
Nowa Dęba na 2016 rok. W uzasadnieniu poinformowała, że w przedłożonym projekcie, dokonuje 
się zmian zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej budżetu. 
Środki uzyskane przez MGOPS z odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej przeznacza 
się na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy. Pozostałe środki wprowadzone do budżetu 
przeznacza się na nowe zadania inwestycyjne: 
- wykonanie projektu odwodnienia osiedla Hubala w Osiedlu Poręby Dębskie, 
- wykonanie projektu budowy parkingu przy ul. Wojska Polskiego w Nowej Dębie, 
- wykonanie projektu budowy budynku socjalno-szatniowego w Chmielowie, 
- dotację w formie pomocy finansowej dla Majdanu Królewskiego, 
- dotację w formie pomocy finansowej dla Głogowa Małopolskiego, 
- wykonanie projektu budowy zatok postojowych przy peronie kolejowym w Tarnowskiej Woli, 
- wykonanie projektu budowy zatok postojowych przy peronie kolejowym w Cyganach wraz z 
dojściem. 
Ponadto, w związku z podjętymi uchwałami zebrań wiejskich dokonuje się zmiany przeznaczenia 
wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w sołectwach. 
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Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. Pytań i uwag nie było. 
UCHWAŁA NR XX/186/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY NOWA DĘBA NA 2016 ROK została przyjęta 
przy 14 głosach „za”. 
2)    Skarbnik Gminy A. Furgał przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2016 roku  
pomocy finansowej Gminie Majdan Królewski. W uzasadnieniu poinformowała, że z inicjatywy 
Marszałka Województwa Podkarpackiego we  wrześniu 2015 r. nastąpiło podpisanie Listu 
Intencyjnego pomiędzy JST będącymi uczestnikami projektu, który jest wspólną inicjatywą 
Województwa Podkarpackiego oraz poszczególnych samorządów zlokalizowanych wzdłuż linii 
kolejowych. Inicjatywa zakłada wzajemne współdziałanie i pomoc finansową w realizacji zadań 
służących poprawie infrastruktury ułatwiającej dostęp pasażerów do komunikacji kolejowej m.in. 
poprzez poprawę stanu technicznego przystanków, budowę parkingów zlokalizowanych w 
sąsiedztwie przystanków bądź dworców. Dodała, że funkcję inwestora dla poszczególnych robót 
inwestycyjnych pełnić będzie w danym roku jednostka samorządu terytorialnego na terenie której 
prowadzona będzie inwestycja zgodnie z harmonogramem robót na kolejne lata lub PKP PKL 
S.A. Jednostka samorządu terytorialnego prowadząca inwestycję będzie otrzymywać dotacje 
celowe, które pochodzić będą z budżetów JST położonych wzdłuż danej linii kolejowej nr 71 i z 
budżetu Województwa. Dotację będą przekazywane na podstawie umowy w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej. Poinformowała, że stała kwota wkładu finansowego dla wszystkich JST 
wynosi 20.000,-zł na rok. Niniejszy projekt zakłada udzielenie w 2016 roku dotacji na realizację 
w/w projektu na kwotę 10.000,-zł dla Gminy Majdan Królewski, a uchwała stanowić będzie 
podstawę do zawarcia umowy z Gminą Majdan Królewski o udzieleniu pomocy finansowej. 
Następnie Skarbnik wniosła o przyjęcie poprawki polegającej na wykreśleniu z projektu uchwały  
zwrotu o brzmieniu w ramach projektu pn. "Wojewódzki Fundusz Kolejowy", w związku z uwagą 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w tej sprawie. Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof 
Sałek poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Uwag i pytań nie 
było. Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie zgłoszoną poprawkę, która została przyjęta 
przy 14 głosach „za”, a następnie UCHWAŁA NR XX/187/2016 RADY MIEJSKIEJ W 
NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE UDZIELENIA W 2016 ROKU  POMOCY FINANSOWEJ 
GMINIE MAJDAN KRÓLEWSKI, została podjęta przy 14 głosach „za”. 
3)   Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie udzielenia w 2016 roku  
pomocy finansowej Gminie Głogów Małopolski. Następnie poinformowała, że uzasadnienie do 
projektu jest analogiczne jak w poprzedniej uchwale i dodała, że projekt zakłada udzielenie w 
2016 roku dotacji na realizację w/w projektu na kwotę 10.000,-zł dla Gminy Głogów Małopolski, 
a przedłożona uchwała stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy z Gminą Głogów 
Małopolski o udzieleniu pomocy finansowej. Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof 
Sałek poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Uwag nie było. 
Skarbnik Gminy wniosła o przyjęcie poprawki polegającej na wykreśleniu z projektu uchwały  
zwrotu o brzmieniu w ramach projektu pn. "Wojewódzki Fundusz Kolejowy", w związku z uwagą 
Regionalnej Izby Obrachunkowej.  Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie zgłoszoną 
poprawkę, która została przyjęta przy 14 głosach „za”. UCHWAŁA NR XX/188/2016 RADY 
MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE UDZIELENIA W 2016 ROKU  POMOCY 
FINANSOWEJ GMINIE GŁOGÓW MAŁOPOLSKI, została podjęta przy 14 głosach „za”. 
4)    Ewa Rozenbajgier kierownik ref. Spraw Komunalnych i Społecznych 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 lokalu 
użytkowego o łącznej powierzchni 95,05m2 usytuowanego w budynku nr 4 przy Placu Chopina w 
Nowej Dębie na rzecz dotychczasowego najemcy - na potrzeby pracowni.  
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Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Pytań nie było. UCHWAŁA NR XX/189/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W 
SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE KOLEJNEJ UMOWY NAJMU 
LOKALU UŻYTKOWEGO została podjęta przy 14 głosach „za”. 
5)     Barbara Duda kierownik ref. Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła projekt uchwały w 
sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. Poinformowała, że projekt dotyczy 
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej składającej się z działek ewid. nr 14/2 i 
14/4 o łącznej powierzchni 0,0488 ha położonej w Nowej Dębie. Dodała, że współwłaściciele 
nieruchomości o łącznej powierzchni 0,0488 ha (teren przy zalewie) zwrócili się z wnioskiem o 
wykup przez gminę tych gruntów. Nieruchomość jest przewidziana pod budowę ulicy Spacerowej 
w związku z tym zasadny jest jej wykup na rzecz gminy Nowa Dęba. 
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
UCHWAŁA NR XX/190/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
WYRAŻENIA ZGODY NA NABYCIE NIERUCHOMOŚCI, została podjęta przy 14 głosach 
„za”. 
6)    Barbara Duda przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 
nieruchomości. Następnie poinformowała, że nieruchomość nr 283/3 położona w Nowej Dębie, 
stanowiąca własność prywatną nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. W drodze 
przedstawionej uchwały wyraża się zgodę na obciążenie nieruchomości nr ewid. 283/9 o 
powierzchni 0,1850 ha służebnością przejazdu i przechodu, dla każdoczesnych właścicieli 
nieruchomości nr 283/3 o powierzchni 0,0792 ha położonej w Nowej Dębie.  
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pytań nie było, Przewodniczący poddał 
projekt pod głosowanie, w wyniku którego UCHWAŁA NR XX/191/2016 RADY MIEJSKIEJ 
W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA OBCIĄŻENIE 
NIERUCHOMOŚCI, została przyjęta przy 14 głosach „za”. 
7)     Następnie Barbara Duda przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy z jednoczesnym 
oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu lub własność oraz wyrażenia zgody 
na udzielenie bonifikaty. Poinformowała, że w związku z tym, iż status niektórych lokali 
komunalnych zmienił się na lokale socjalne, a niektóre lokale socjalne uległy zmianie na lokale 
komunale, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców przygotowany został projekt nowej 
uchwały zezwalającej na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność 
gminy z jednoczesnym oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste lub 
własność. Dodała, że projekt uchwały nadal zezwala na wykup mieszkań z bonifikatą 90% przy 
wykupie indywidualnym oraz bonifikatą 95% przy wykupie przez wszystkich najemców. 
Dopuszcza się sprzedaż lokali pozostających w dyspozycji Komendanta Miejskiego Policji w 
Tarnobrzegu pod warunkiem uzyskania jego zgody. Wysokość udzielanej bonifikaty daje najemcy 
możliwość nabycia lokalu mieszkalnego bez dużego obciążenia finansowego.Przewodniczący 
komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda oraz komisji Budżetowej Krzysztof 
Sałek poinformowali, że obie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Głosów w 
dyskusji nie było. Przewodniczący poddał projekt pod głosowanie, w wyniku którego 
UCHWAŁA NR XX/192/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
WYRAŻENIA ZGODY NA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKACH 
STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY Z JEDNOCZESNYM ODDANIEM W 
UŻYTKOWANIE WIECZYSTE UŁAMKOWEJ CZĘŚCI GRUNTU LUB WŁASNOŚĆ 
ORAZ WYRAŻENIA ZGODY NA UDZIELENIE BONIFIKATY, została podjęta przy 14 
głosach „za”. 
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8)    Barbara Duda przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości w trybie bezprzetargowym. Poinformowała, że Marian Rzeszut zwrócił się z 
wnioskiem o sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki nr 283/12 stanowiącej własność gminy 
Nowa Dęba o powierzchni 0,0340 ha położonej w Nowej Dębie przy ul. Słowackiego w celu 
poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki nr 282/3, której jest 
właścicielem. Dodała, że działka zabudowana jest budynkiem handlowo-usługowym, który 
obecnie jest w bardzo złym stanie technicznym i który właściciel zamierza rozbudować. 
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pytań nie było, UCHWAŁA NR 
XX/193/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY 
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM, została podjęta 
przy 14 głosach „za”. 
9)   Następnie Barbara Duda przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy mienia gminnego. 
Poinformowała, że projekt dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
części działki nr ewid. 250/4 o powierzchni 1,50 ha położonej w Jadachach na okres 3 lat z 
Ludowym Zespołem Sportowym Jadachy z przeznaczeniem na boisko sportowe. 
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Uwag nie było. UCHWAŁA NR XX/194/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W 
SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE KOLEJNEJ UMOWY DZIERŻAWY 
MIENIA GMINNEGO została podjęta przy 14 głosach „za”. 
10)    Barbara Duda przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 
nieruchomości. Powiedziała, że projekt uchwały obejmuje wyrażenie zgody na obciążenie 
nieruchomości oznaczonej nr ewid. 405/1 położonej w obrębie Jadachy stanowiącej własność 
Gminy Nowa Dęba służebnością przejazdu i przechodu dla każdoczesnych właścicieli działki nr 
ewid. 404/2 obręb Jadachy-Gmina Nowa Dęba. Dodała, że na obciążenie działki nr ewid. 405/1 
wyrazili zgodę mieszkańcy sołectwa Jadachy na zebraniu wiejskim 3 kwietnia 2016 r.  
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
UCHWAŁA NR XX/195/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
WYRAŻENIA ZGODY NA OBCIĄŻENIE NIERUCHOMOŚCI została podjęta przy 14 
głosach „za”. 
11)    Kolejno Barbara Duda przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego. Powiedziała, że w drodze przedstawionego 
projektu wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego składającego 
się z 2 pomieszczeń o łącznej powierzchni 98 m2 usytuowanego w budynku Klubu Rolnika w 
Jadachach na okres 3 lat z dotychczasowym najemcą na prowadzenie działalności handlowej. 
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
UCHWAŁA NR XX/196/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE KOLEJNEJ UMOWY NAJMU LOKALU 
UŻYTKOWEGO została podjęta przy 14 głosach „za”. 
12)     Sekretarz Gminy Elżbieta Gil przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w 
sprawie przystąpienia Gminy Nowa Dęba do Stowarzyszenia. W uzasadnieniu poinformowała, że 
Rada Miejska w 2009 r. podejmując uchwałę wyraziła wolę przystąpienia Gminy Nowa Dęba do 
Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej. Przedstawiony projekt 
uchwały dotyczy uchylenia zapisu wskazującego osoby reprezentujące Gminę w Stowarzyszeniu 
gdyż z mocy obowiązującego prawa osobą reprezentującą jest burmistrz, który może udzielić 
pełnomocnictwa także innej osobie. 
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Ryszard Szafran Przewodniczący Komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Uwag nie było. 
UCHWAŁA NR XX/197/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE ZMIENIAJĄCA 
UCHWAŁĘ W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA GMINY NOWA DĘBA DO 
STOWARZYSZENIA, została podjęta przy 14 głosach „za”. 
13)      Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie 
przystąpienia Gminy Nowa Dęba do Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”. 
Poinformowała, że w 2008 r. Rada Miejska w Nowej Dębie w drodze uchwały wyraziła wolę  
przystąpienia Gminy Nowa Dęba do Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”. 
Przedstawiony projekt uchwały dotyczy uchylenia zapisu wskazującego osoby reprezentujące 
Gminę w Stowarzyszeniu. Dodała, że w świetle obowiązującego prawa osobą reprezentującą jest 
burmistrz, który może udzielić pełnomocnictwa także innej osobie. 
Ryszard Szafran Przewodniczący Komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pytań nie było. 
UCHWAŁA NR XX/198/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA GMINY NOWA DĘBA DO 
STOWARZYSZENIA „LASOWIACKA GRUPA DZIAŁANIA”, została podjęta przy 14 
głosach „za”. 
Ad.  7. 
W punkcie interpelacje i zapytania radnych Elżbieta Gil Sekretarz Gminy poinformowała, że w 
okresie między sesjami nikt z radnych nie złożył interpelacji. 
Ad.  8. 
W wolnych wnioskach i informacjach głos zabrali: 
Stanisław Skimina wniósł o zabezpieczenie pracowników w ramach prac społecznie użytecznych 
na terenach sołectw. 
Przewodniczący poinformował, że w biurze RM do wglądu znajduje się Wystąpienie pokontrolne 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w związku z przeprowadzoną kontrolą 
kompleksową gospodarki finansowej Miasta i Gminy Nowa Dęba, która miała miejsce w dniach 
od 4 stycznia do 7 marca 2016 r. Do wystąpienia załączona jest  informacja Burmistrza MiG o 
wykorzystaniu i wykonaniu wniosków zawartych w Wystąpieniu pokontrolnym.  
Wojciech Serafin poinformował o wpłynięciu od Miejskiego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. 
w Stalowej Woli informacji o naruszeniu prawa przez Gminę Nowa Dęba w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych z terenu Gminy Nowa Dęba”. Wyjaśnień w tej sprawie udzielił burmistrz Wiesław 
Ordon. 
Mieszkaniec sołectwa Cygany zwrócił się o wyjaśnienie okoliczności niezrealizowania uchwał 
zebrania wiejskiego soł. Cygany nr 2/92 i 5/92 z 1992 r. Burmistrz poinformował, że z uwagi na 
zmianę przepisów prawa nie ma możliwości zrealizowania tych uch uchwał i dodał, że taką 
odpowiedź otrzyma strona wnosząca. 
Na zakończenie obrad Przewodniczący zapowiedział termin absolutoryjnej sesji RM, która 
przewidziana jest na 30 czerwca 2016 o godz. 1600 w UMiG. 
Ad.  9. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący Wojciech Serafin ogłosił zamknięcie 
obrad XX sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Nowej Dębie.                  
                                                                                                
      
                                                                                                  PRZEWODNICZĄCY RADY  
                           Wojciech Serafin 
                                                                   
Protokół sporządziła:                                                                                                 
Elżbieta Goclan                                                                                   


