
 
 

P R O T O K Ó Ł Nr XXI/2016 
z sesji Rady Miejskiej w Nowej Dębie 

w dniu 30 czerwca 2016 r. 
 
 XXI sesja Rady Miejskiej w Nowej Dębie odbyła się w sali narad Urzędu Miasta i Gminy 
Nowa Dęba i trwała od godz. 1600  do godz. 1850. 
W sesji uczestniczyło 12 radnych zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik Nr 1 do 
protokołu. Radni nieobecni – Krzysztof Sałek, Roman Puzio, Ryszard Szafran. 
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 sesji: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego 

Gminy Nowa Dęba za 2015 rok; 
1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba, 
2) sprawozdanie finansowe, 
3) informacja o stanie mienia Gminy Nowa Dęba, 
4) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonym przez Burmistrza  

Miasta i Gminy Nowa Dęba sprawozdaniu z wykonania budżetu, 
5) wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie absolutorium z uzasadnieniem, 
6) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonym wniosku Komisji  

Rewizyjnej, 
7) dyskusja. 
4. Podjęcie uchwał w sprawach: 
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nowa Dęba wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu za 2015 rok, 
2) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba za rok 2015. 
5. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miejskiej. 
6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami. 
7. Zapytania i wnioski mieszkańców.    
8. Podjęcie uchwał w sprawach: 
3) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2016 rok, 
4) uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia w 2016 roku pomocy finansowej Gminie Majdan  

Królewski, 
5) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, 
6) przyjęcia do realizacji w 2016 roku zadania publicznego z zakresu właściwości powiatu, 
7) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Dęba, 
8) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania  

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 
9) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami  

komunalnymi, 
10) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz  

terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości, 
11) poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia 

inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, 
12) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego. 
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
10. Wolne wnioski i informacje. 

      11. Zamknięcie obrad. 
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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. 12 radnych. 
Ad. 2. 
Następnie Przewodniczący obrad przedstawił proponowany porządek sesji i zapytał, czy są uwagi 
do porządku obrad sesji. 
Uwag i wniosków nie zgłoszono, sesja przebiegała według przedstawionego porządku obrad.  
Ad. 3. 
Rada przystąpiła do rozpatrzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania 
budżetu  Gminy Nowa Dęba za 2015 rok. 
1) Przewodniczący obrad oddał głos Alicji Furgał Skarbnikowi Gminy, która przedstawiła 
przebieg wykonania budżetu za rok ubiegły omawiając dochody i wydatki realizowane  
w okresie sprawozdawczym. Poinformowała, że Zarządzeniem Nr 262/2016 z 17 marca 2016 r. 
Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba przedłożył Radzie Miejskiej oraz przesłał do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba 
oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 
2015 rok. Sprawozdanie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego z dnia 4 kwietnia 2016 r. pod poz.1218. Wraz z wyżej wymienionym 
sprawozdaniem, Zarządzeniem Nr 263/2016 z dnia 17 marca 2016 r. Burmistrz przedstawił Radzie 
Miejskiej oraz przesłał do RIO w Rzeszowie informację o stanie mienia Gminy Nowa Dęba za 
2015 rok. Dalej Skarbnik poinformowała, że zgodnie z przedłożonymi materiałami pierwotnie 
uchwalony budżet Gminy Nowa Dęba na 2015 rok z dnia 29 stycznia 2015 roku, po stronie 
dochodów wynosił kwotę 54.514.600,-zł, zaś po stronie wydatków 55.355.059,-zł. 
Powstały deficyt budżetowy w kwocie 840.459,-zł,-zł wynikał z następujących zapisów 
księgowych: 
 planowane rozchody budżetowe w kwocie 2.899.120,-zł przeznaczone na spłatę rat   

zaciągniętych pożyczek i kredytów, 
 zaciągnięcie pożyczek i kredytów w kwocie 3.739.579,-zł. 

W trakcie roku Uchwałą Nr V/43/2015 z dnia 26 marca 2015 roku zlikwidowano deficyt 
budżetowy. W trakcie 2015 roku dokonano zmian budżetu gminy, poprzez wprowadzenie do 
dochodów dodatkowych środków otrzymanych z budżetu państwa w formie dotacji celowych na 
realizację zadań zleconych, własnych, a także innych środków. 
W wyniku dokonanych zmian budżetu, plan dochodów Gminy osiągnął wysokość 56.733.387,-zł, 
z czego wykonanie wynosiło 53.808.983,55 zł, co stanowi 94,85% planu po zmianach.  
W ramach dochodów wyodrębniono dochody bieżące, które zostały zrealizowane na kwotę 
52.273.304,66 zł, co stanowi 95,09% planu po zmianach (plan dochodów bieżących-54.974.017,-
zł) oraz dochody majątkowe gdzie na plan 1.759.370,-zł wykonanie stanowi 1.535.678,89 zł tj. 
87,29% planu po zmianach. W 2015 roku wpłynęły do gminy dotacje i środki na realizację zadań 
bieżących zleconych, własnych oraz zadań inwestycyjnych – ogółem na kwotę 9.779.901,50 zł.  
Dotacje celowe na realizację projektów z udziałem środków UE i budżetu państwa wyniosły 
ogółem kwotę 558.148,99 zł, w tym na zadania bieżące – 69.752,15 zł. oraz na zadania 
majątkowe – 488.396,84 zł. 
Następnie Skarbnik poinformowała o dokonanych zmianach budżetu Gminy Nowa Dęba po 
stronie wydatkowej. W związku z dodatkowymi środkami wprowadzonymi do dochodów gminy 
spowodowały, że plan wydatków wyniósł 56.733.387,-zł, z czego wykonanie to kwota 
52.315.541,88 zł. tj. 92,21% planu. Wydatki bieżące,  na plan 51.604.890,-zł zostały zrealizowane 
w kwocie 48.077.326,16 zł.  tj. 93,16 %, zaś wydatki majątkowe na plan 5.128.497,- zł, zostały 
zrealizowane na kwotę 4.238.215,72 zł. tj. w 82,64%. 
Następnie poinformowała jak zadania gminy zrealizowane zostały poprzez jednostki budżetowe; 
 zadania z zakresu oświaty i utrzymanie Żłobka Miejskiego (obsługa BOJS) na plan 
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            18.659.267,-zł zrealizowano na kwotę 18.047.497,91 zł. tj. w 96,72% 
 zadania z zakresu pomocy społecznej (MGOPS) na plan 4.104.674,-zł zrealizowano na 

kwotę 3.843.330,02 zł tj. w 93,63% , w tym środki z budżetu gminy 2.112.202,51 
 utrzymanie środowiskowego Domu Samopomocy na plan 609.152,-zł wykonanie stanowi 

100% - środki w całości finansowane z budżetu państwa, 
 zadania z zakresu sportu (SOSiR) na plan 2.874.359,-zł zrealizowano na kwotę 2.756.200,- 

zł. tj. w 95,89%  
 pozostałe zadania realizowane przez UMiG na plan 30.485.935,-zł zrealizowano na kwotę 

27.059.361,95 zł tj. w 88,76%. 
Poinformowała, że realizacja wydatków budżetowych tak bieżących, w tym płac i pochodnych, 
jak również majątkowych, następowała w ramach wpływu dochodów, z zachowaniem równowagi 
budżetowej, oraz zgodnie z zasadami gospodarki finansowej. 
Następnie Skarbnik poinformowała w sprawie wysokość występujących zaległości i nadpłat 
dochodów podatkowych: 
Saldo należności pozostałych do zapłaty wynosi 6.080.505,60 w tym ; 
saldo zaległości na dzień 31.12.2015r. - 6.028.963,10 
nadpłat na dzień 31.12.2015r.-  27.938,23 
Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zaniechania poboru podatków stanowią 
kwotę  14.981,30,-zł, w tym: 
 w podatku rolnym – 6.456,-zł (umorzenie – 5.691,-odroczenie terminu płatności - 765,-zł), 
 w podatku od nieruchomości – 7.055,30 zł w tym: (umorzenie – 4.353,80, odroczenie 

terminu płatności – 2.701,50), 
 w podatku od środków transportowych – 1.470,-zł.,  dotyczy umorzenia. 

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2015 roku występują w pozycji: 
 podatku od nieruchomości – 1.453.769,15zł, 
 podatku rolnym – 34.790,36 zł, 
 podatku od środków transportowych – 178.713,51 zł. 

Skutki udzielonych ulg i zwolnień podjętych na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Nowej 
Dębie wynoszą 26.714,-zł i stanowią zwolnienia gruntów i budynków zajętych na ochronę 
przeciwpożarową. Powiedziała, że z głównych pozycji dotyczących zaległości na dzień 
31.12.2015 r. w podatku od nieruchomości od osób prawnych, należy stwierdzić, że wszystkie 
zaległości są zabezpieczone tytułami wykonawczymi, a częściowo i wpisami hipotecznymi.  
Wysłanych zostało 88 upomnień, na łączną kwotę 636.290,37 wystawiono 58 tytułów 
wykonawczych na łączną kwotę 409.655,68 zł. Ogółem w 2015 roku Urząd Skarbowy dokonał 
wpłaty na kwotę 9.948,24 zł należności głównej wraz z odsetkami i kosztami upomnienia. 
Na dzień 31.12.2015 roku zadłużenie z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi 
62.989,66 zł (2,98%). 
Raty kredytów i pożyczek spłaconych w 2015 roku ogółem na kwotę 2.899.120,-zł.  
Gmina Nowa Dęba w 2015 roku zaciągnęła kredyt długoterminowy w BGK o/Rzeszów na spłatę 
rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.500.000,-zł. Na 31 grudnia 2015 roku pozostają 
do spłaty kredyty i pożyczki zaciągnięte przez gminę na realizację zadań inwestycyjnych ogółem 
na kwotę 19.029.120,-zł.  Dodała, że na dzień dzisiejszy kwota ta wynosi 17.4.57.667,66 zł. 
Odnośnie zadań inwestycyjnych ich realizacja następowała zgodnie z zaplanowanym 
harmonogramem, przy czym część zadań wspomagana była środkami dotacyjnymi z budżetu 
państwa, z budżetu UE oraz z innych źródeł.  
Skarbnik Gm. w skrócie omówiła wykaz przedsięwzięć do WPF, który jest spójny z uchwałą 
budżetową. 
Po przedstawieniu sprawozdania przewodniczący obrad zwrócił się do radnych o zadawanie pytań 
burmistrzowi oraz skarbnikowi gminy.  
Pytań nie było. 
2)   Następnie zgodnie z porządkiem obrad Skarbnik Gminy Alicja Furgał poinformowała, że  
w dniu 1 kwietnia 2016 roku Burmistrz przedłożył Radzie Miejskiej zbiorcze sprawozdania 
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finansowe za 2015 rok, składające się z: 
- bilansu, 
- rachunku zysków i strat, 
- zestawienia zmian w funduszu jednostki. 
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej pracując nad wnioskiem absolutoryjnym, analizowała w/w 
sprawozdania finansowe. Następnie Skarbnik zapoznała radę z bilansem z wykonania budżetu 
Gminy Nowa Dęba wg stanu na dzień 31.12.2015 r. oraz udzieliła wyjaśnień na temat 
przedstawionych dokumentów. Skarbnik dodała, że jest to część sprawozdania finansowego 
jednostki, gdzie podstawowymi elementami są aktywa i pasywa. Kontynuując A. Furgał 
powiedziała, że rachunek zysków i strat to jeden obok bilansu z ważniejszych elementów 
sprawozdania finansowego przedstawiający efekty wykorzystania majątku wykazanego w 
bilansie. Dokonując dalszych objaśnień Alicja Furgał poinformowała, że Gmina na 31 grudnia 
2015 roku nie posiadała wymagalnych zobowiązań z terminem płatności z tytułu np.: dostaw 
towarów i usług, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, a także wynikających z 
ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji. Jak wynika ze sprawozdania 
finansowego jednostki, nie stwierdza się przekroczeń wykonanych wydatków w stosunku do 
wydatków zaplanowanych. 
Po przedstawieniu sprawozdań nie było pytań ze strony radnych. 
3)  Kolejno Alicja Furgał poinformowała, że Burmistrz w drodze Zarządzenia Nr 263/2016 z dnia 
17 marca 2015 r. przedstawił Radzie Miejskiej oraz przesłał do Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Rzeszowie informację o stanie mienia Gminy Nowa Dęba za 2015 rok, która zawiera wszystkie 
elementy określone w art. 267, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i 
stanowi załącznik do przedstawionego powyżej sprawozdania. Prezentując informację Skarbnik 
poinformowała o danych dotyczących majątku Gminy w zakresie wymienionym w sprawozdaniu 
oraz  poinformowała o zmianach w stosunku do poprzedniego roku. Uwag i pytań do 
przedstawionej informacji nie było.  
4)   Następnie Skarbnik Alicja Furgał odczytała treść Uchwały Nr XVI/58/2015 z 4 kwietnia 2016 
r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o 
przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba sprawozdaniu  
z wykonania budżetu za 2015 rok, zgodnie z którą przedłożone przez Burmistrza MiG 
sprawozdanie zostało zaopiniowane pozytywnie. 
5)   Przewodniczący obrad zwrócił się do Jana Flisa, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej o przedstawienie stanowiska komisji. Na wstępie przewodniczący zapoznał radę z 
Uchwałą Nr XVI/129/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej w Nowej Dębie o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Nowa 
Dęba z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok wraz z uzasadnieniem dodając, że wniosek komisji 
o udzielenie Burmistrzowi MiG absolutorium został zaopiniowany pozytywnie. 
Dodał, że komisja rewizyjna w swojej pracy stosowała kryteria oceny wykonania budżetu według 
legalności tj. zgodności z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, celowości działań, 
które wynikają z unormowań prawnych i ich skuteczności, gdzie komisja stwierdziła, że realizacja 
zadań odbywała się zgodnie z zasadami efektywnego gospodarowania oraz rzetelności. Biorąc 
powyższe pod uwagę Komisja uznała, że są wystarczające podstawy do wyrażenia pozytywnej 
opinii o realizacji budżetu Gminy Nowa Dęba za 2015 r. i wystąpienia do Rady Miejskiej  
z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba za 2015 rok.  
6)   Przewodniczący obrad otworzył dyskusję nad przedstawionymi sprawozdaniami: 
Stanisław Skimina poruszył temat zadłużenia w podatku od nieruchomości  przez osoby prawne 
wobec gminy i zapytał jakie są tendencje tj. czy ilość takich firm rośnie, czy też maleje. 
Burmistrz Wiesław Ordon przedstawił sytuację w zakresie sytuacji ekonomicznej spółek 
działających na obszarze gminy. Poinformował o podejmowanych działaniach, które jak 
powiedział, niejednokrotnie są restrykcyjne – łącznie z wnioskami o upadłość. Dodatkowych 
informacji nt stosowanych procedur w kwestii ściągania należności udzieliła Alicja Furgał. 
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Podsumowując sprawozdanie z wykonania budżetu Przewodniczący powiedział, że Rada ma do 
dyspozycji opinię RIO, stanowisko Komisji Rewizyjnej, które stanowią przesłankę do 
zatwierdzenia sprawozdania i udzielenia absolutorium burmistrzowi.  
Innych głosów nie było. 
Ad. 4.  
Podjęcie uchwał . 
1)  Skarbnik Gminy Alicja Furgał przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego Gminy Nowa Dęba wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 
2015 rok. Uzasadniając projekt poinformowała, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych Burmistrz Miasta i Gminy przedłożył wymagane przepisami 
sprawozdania i informacje za 2015 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej. 
Sprawozdania zostały pozytywnie rozpatrzone przez organ nadzoru finansowego oraz Komisję 
Rewizyjną RM.  
Przewodniczący komisji Rewizyjnej dodał, że komisja na posiedzeniu pozytywnie oceniła 
wykonanie budżetu gminy za 2015 rok oraz pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Uwag i pytań nie było. 
UCHWAŁA NR XXI/199/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GMINY NOWA DĘBA WRAZ 
ZE SPRAWOZDANIEM Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2015 ROK została podjęta 
jednogłośnie - 12 głosów „za”. 
2)  Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba za rok 2015. 
Pytań i uwag nie było, w związku z czym projekt uchwały został poddany pod głosowanie,  
w wyniku którego UCHWAŁA NR XXI/200/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE  
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM BURMISTRZOWI MIASTA I GMINY 
NOWA DĘBA ZA ROK 2015 została podjęta 12 głosami „za”. 
Po przyjęciu uchwały Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Serafin w imieniu Rady 
pogratulował burmistrzowi uzyskania absolutorium oraz przekazał życzenia sukcesów w dalszej 
pracy. 
Również Wiesław Ordon podziękował Radzie za zaufanie oraz wspólną pracę. Słowa 
podziękowania skierował również do Alicji Furgał Skarbnika Gminy oraz do pracowników UMiG 
i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.  
 
O godz. 1715 przewodniczący ogłosił  15 min. przerwy. 
O 1730 obrady zostały wznowione. 
Ad. 5. 
Przewodniczący Wojciech Serafin zwrócił się do Rady z zapytaniem czy są uwagi do protokołu z 
XX sesji z 31 maja 2016 r.  
Uwag nie zgłoszono.  Protokół został przyjęty przy 12 głosach „za”. 
Ad. 6. 
Burmistrz Wiesław Ordon przedstawił informację o pracach między sesjami tj. za okres od 30 
maja do 29 czerwca 2016 r. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
Następnie burmistrz udzielił odpowiedzi na zapytania radnych związane z informacją.  
Marzena Chmielowiec zapytała jakie sprawy wchodzą w zakres umowy z PGKiM na utrzymanie 
cmentarza komunalnego. 
Odpowiedzi udzieliła kierownik ref. GKS Ewa Rozenbajgier. 
Innych pytań nie było.  
Ad. 7.  
W punkcie zapytania i wnioski mieszkańców nikt nie zabrał głosu.  
Ad. 8.  
C.d. Podjęcie uchwał: 
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3) Skarbnik Alicja Furgał przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie zmian w budżecie 
miasta i gminy Nowa Dęba na 2016 rok. 
Poinformowała, że w przedłożonym projekcie uchwały zmieniającej budżet, dokonuje się zmian 
zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej budżetu. 
Środki wprowadzone do budżetu wprowadza się na wydatki w tym: 
- "Przebudowa korytarzy w budynku UMiG wraz z instalacjami" dot. I i II piętra, 
- "Przebudowa dróg w mieście i gminie Nowa Dęba - wykonanie projektu modernizacji ul. 
Drozdowskiej", 
- zwrot dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami (dotyczy zadania rewitalizacja Zalewu w Nowej 
Dębie". Ponadto w uchwale dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej udzielonej dotacji w 
formie pomocy finansowej dla Gminy Głogów Małopolski, przenosząc wydatki pomiędzy 
działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej. Skarbnik powiedziała, że ze względów prawnych 
nie można zrealizować wydatków związanych z udzieleniem pomocy finansowej Gminie Majdan 
Królewski w związku z tym, że planowane zadanie jest realizowane w pasie drogi powiatowej 
należącej do kompetencji powiatu, w związku z czym środki przeznacza się na wydatki 
inwestycyjne w urzędzie związane z przebudową korytarzy. Ponadto dokonuje się korekty zapisu 
planowanych dochodów z czynszów mieszkaniowych, które pierwotnie były wykazane w 
par.9070, a winny być w par. 0750. 
Po udzieleniu wyjaśnień przez Skarbnika, Tomasz Dziemianko zastępca przewodniczącego 
komisji Budżetowej poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
Pytań nie było.                                                                                                                                                               
UCHWAŁA NR XXI/201/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY NOWA DĘBA NA 2016 ROK została podjęta 
przy 12 głosach „za ”. 
4)     Kolejno Alicja Furgał przedstawiła projekt uchwały RM uchylającej uchwałę w sprawie 
udzielenia w 2016 roku pomocy finansowej Gminie Majdan  Królewski. 
Następnie poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie Uchwałą z 
14.06.2016 r. wszczęła postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr 
XX/187/2016 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie udzielenia w 2016 
roku pomocy finansowej Gminie Majdan Królewski, w związku ze stwierdzeniem, że gmina nie 
może przekazać środków innej gminie na zadanie, które należy do kompetencji powiatu. Tomasz 
Dziemianko zastępca przewodniczącego komisji Budżetowej poinformował, że komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pytań nie było. 
UCHWAŁA NR XXI/202/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE UCHYLAJĄCA 
UCHWAŁĘ W SPRAWIE UDZIELENIA W 2016 ROKU POMOCY FINANSOWEJ 
GMINIE MAJDAN  KRÓLEWSKI została podjęta jednogłośnie – 12 „za”. 
5)    Barbara Duda kierownik ref. Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. 
Poinformowała, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
nieruchomości oznaczonej nr ewid. 1650/11 o powierzchni 0,1707 ha położonej w obrębie 
Chmielów-Gmina Nowa Dęba. Nieruchomość zabudowana budynkiem jednorodzinnym w 
zabudowie bliźniaczej i budynkiem gospodarczym (tzw. Ochronka). 
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pytań nie było. 
UCHWAŁA NR XXI/203/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
WYRAŻENIA ZGODY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI, 
została podjęta jednogłośnie – 12 „za”. 
6)     Następnie Skarbnik Alicja Furgał przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie przyjęcia do 
realizacji w 2016 roku zadania publicznego z zakresu właściwości powiatu. 
Skarbnik nadmieniła, że Rada Miejska 28 stycznia br. podjęła uchwałę w sprawie 
udzielenia w 2016 r. pomocy rzeczowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu na realizację zadania 
publicznego pn. „Budowa deptaka pieszego w miejscowości Rozalin w pasie drogi powiatowej nr 
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1 117 R relacji Tarnowska Wola - Wola Baranowska”. W związku z tym, że to Gmina Nowa Dęba 
będzie realizować zadanie j.w. konieczna jest zmiana uchwały polegająca na przyjęciu do 
realizacji zadania z zakresu właściwości powiatu. Dodała, że zaplanowany do wykonania w 
bieżącym roku odcinek deptaka o długości 358 m jest ostatnim etapem tego zadania. Burmistrz 
uzupełnił, że zadanie to rozpoczęto w 2008 r. 
Tomasz Dziemianko zastępca przewodniczącego komisji Budżetowej poinformował, że komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Wiesław Ordon powiedział, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców dzieci z Rozalina 
uczęszczających do szkoły podstawowej w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa,  planuje 
przystąpienie do projektowania i budowy odcinka chodnika z Rozalina do Tarnowskiej Woli, 
gdzie dzieci będą uczęszczać począwszy od nowego roku szkolnego. Realizację przewiduje ze 
środków PROW. Pytań nie było. UCHWAŁA NR XXI/204/2016 RADY MIEJSKIEJ W 
NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE PRZYJĘCIA DO REALIZACJI W 2016 ROKU ZADANIA 
PUBLICZNEGO Z ZAKRESU WŁAŚCIWOŚCI POWIATU, została podjęta jednogłośnie - 
12 głosów „za”. 
7)     Ewa Rozenbajgier kierownik ref. Spraw Społecznych przedstawiła projekt uchwały RM w 
sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Dęba. 
Poinformowała, że konieczność zmiany regulaminu uchwalonego uchwałą RM w kwietniu 2014 
związana jest ze zmianami wprowadzonymi znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach z dnia 28 listopada 2014 r. W związku z powyższym konieczne jest przyjęcie 
nowej uchwały, która wejdzie w życie przed 1 sierpnia 2016 r., uwzględniającej nowe zapisy 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dalej poinformowała, że w projekcie 
nowego Regulaminu w rozdziale dotyczącym częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów 
komunalnych i nieczystości ciekłych wprowadzono zmiany dotyczące podziału gminy na : 
obszary zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej na terenach wiejskich, obszary zabudowy 
wielolokalowej na terenach miejskich, obszary zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej na 
terenach miejskich i obszary zabudowy wielolokalowej na terenach wiejskich. Dopuszcza się 
także zróżnicowanie częstotliwości odbierania odpadów w szczególności w zależności od ilości 
wytwarzanych odpadów i ich rodzajów. Ponadto w Regulaminie nie uległy zmianie zapisy 
rozdziału 3,6,7 i 8 regulaminu dotyczące rodzajów i minimalnej pojemności pojemników 
przeznaczonych do zbierania odpadów, obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, 
wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, 
a także obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji oraz terminach jej przeprowadzania. 
Poinformowała też, że zgodnie z przepisami projekt uchwały przedłożony został do zaopiniowania 
Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Tarnobrzegu, który zaopiniował go 
pozytywnie. 
Andrzej Wołosz Przewodniczący komisji Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
W trakcie dyskusji nad projektem uchwały Stanisław Skimina zaproponował zmianę zapisu, 
gdzie określa się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z obszarów zabudowy 
jednorodzinnej i zagrodowej na terenach wiejskich  z nie rzadziej niż raz w miesiącu, na co 3 
tygodnie, co uzasadnił względami sanitarnymi. 
Burmistrz odpowiedział, że  utrzymanie proponowanego terminu wiąże się z kosztami. W uchwale 
wskazana jest dolna granica usuwania odpadów i dodał, że ustalenia w tym względzie z 2013 roku 
będą nadal obowiązywać. W związku z kolejnym pytaniem M. Chmielowiec burmistrz 
poinformował, że częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z obszarów zabudowy 
jednorodzinnej i zagrodowej na terenach wiejskich  została ustalona z mieszkańcami podczas 
zebrań wiejskich. Dodał, że w sierpniu br. podczas zebrań można ponownie wrócić to tej sprawy 
i jeśli pojawią ze strony mieszkańców nowe wnioski, wówczas zostaną rozważone. 
Innych pytań nie było. 
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UCHWAŁA NR XXI/205/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
UCHWALENIA REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA 
TERENIE GMINY NOWA DĘBA, została podjęta jednogłośnie przy 12 głosach „za”. 
8)     Ewa Rozenbajgier przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie określenia szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 
Następnie poinformowała, że konieczność przygotowania nowej uchwały w tej sprawie związana 
jest przede wszystkim ze zmianami wprowadzonymi znowelizowaną ustawą o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach z 28 listopada 2014r. Dodała, że zgodnie z zapisami ustawy 
nowelizującej, uchwały podjęte przed 1 lutego 2015 r. utracą moc w terminie 18 miesięcy od dnia 
wejścia w życie ustawy czyli 1 sierpnia 2016 r. dlatego też konieczne jest podjęcie nowej uchwały, 
która uwzględnia zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa 
Dęba, a także nowe zapisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Następnie 
poinformowała nt nowych regulacji prawnych, które zostały uwzględnione w przedłożonym 
projekcie uchwały. Dodała, że zgodnie z zapisami ustawy w uchwale zawarto zapisy dot. 
określenia trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego 
świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 
Dodała, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu. 
Andrzej Wołosz Przewodniczący komisji Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pytań nie było. 
UCHWAŁA NR XXI/206/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
OKREŚLENIA SZCZEGÓŁOWEGO SPOSOBU I ZAKRESU ŚWIADCZENIA USŁUG 
W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI 
NIERUCHOMOŚCI I ZAGOSPODAROWANIA TYCH ODPADÓW, została podjęta przy 
12 głosach „za”. 
9)   Następnie Skarbnik Alicja Furgał przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Skarbnik poinformowała, że w związku ze zmianą przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach, koniecznym także stało się przygotowanie nowych uchwał, które jak 
poprzednie tracą moc w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. z dniem 1 sierpnia 
2016 roku. Dodała, że przedłożony projekt uwzględnia nowe regulacje dotyczące płatności, które 
dokonywane są  „z dołu” bądź „z góry”. W pozostałej części uchwała nie uległa zmianie. 
Tomasz Dziemianko zastępca przewodniczącego komisji Budżetowej oraz Andrzej Wołosz 
Przewodniczący komisji Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska poinformowali, że obie 
komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Pytań nie było. 
UCHWAŁA NR XXI/207/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
TERMINU, CZĘSTOTLIWOŚCI I TRYBU UISZCZANIA OPŁATY ZA 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI została podjęta przy 12 głosach „za”. 
10)   Kolejno Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania 
deklaracji przez właścicieli nieruchomości. Uzasadniając projekt powiedziała, że w związku ze 
zmianą przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, koniecznym 
stało się przygotowanie nowej uchwały, ponieważ poprzednia traci moc 1 sierpnia 2016 r.  
W przedstawionym projekcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji,  w deklaracjach GOK 1 i GOK 
2 doprecyzowano wnoszenie płatności z góry bądź z dołu, a także zgodnie z nowymi regulacjami 
dokonano stosownych zapisów w deklaracjach. W pozostałej części uchwała nie uległa zmianie. 
Tomasz Dziemianko zastępca przewodniczącego komisji Budżetowej oraz Andrzej Wołosz 
Przewodniczący komisji Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska poinformowali, że komisje 
pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Pytań nie było. 
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UCHWAŁA NR XXI/208/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
WZORU DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ TERMINU I MIEJSCA SKŁADANIA 
DEKLARACJI PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, została podjęta przy 12 
głosach „za”.      Salę obrad opuściła Janina Lubera – obecnych 11 radnych. 
11)     Alicja Furgał przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za 
inkaso. Nadmieniła, że w związku ze zmianą przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, koniecznym stało się  dostosowanie podstawy prawnej do obowiązujących przepisów. 
Tomasz Dziemianko, zastępca przewodniczącego komisji Budżetowej poinformował, że komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pytań nie było.                                                                                                                                                       
UCHWAŁA NR XXI/209/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
POBORU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 
DRODZE INKASA, OKREŚLENIA INKASENTÓW I WYSOKOŚCI 
WYNAGRODZENIA ZA INKASO, została pojęta jednogłośnie – 11 głosów „za”. 
12)     Ewa Rozenbajgier przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego. Poinformowała, że projekt uchwały dotyczy 
wyrażenia zgody na najem na okres trzech lat zajmowanego lokalu użytkowego o łącznej 
powierzchni 67,90 m2 usytuowanego w budynku nr 5 przy ulicy Rzeszowskiej w Nowej Dębie na 
rzecz Piotra Zielińskiego na potrzeby sklepu. 
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pytań i uwag nie było.                                                                                           
UCHWAŁA NR XXI/210/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE KOLEJNEJ UMOWY NAJMU LOKALU 
UŻYTKOWEGO została podjęta przy 11 głosach „za ”. 
Ad.  9. 
W punkcie interpelacje i zapytania radnych Przewodniczący poinformowała, że w okresie między 
sesjami nikt z radnych nie złożył interpelacji.    
Ad.  10. 
W punkcie wolne wnioski i zapytania głos zabrali: 
Marzena Chmielowiec zwróciła się o informację jakie sprawy wchodzą w zakres umowy z PGKiM 
i jaki jest koszt utrzymania cmentarza komunalnego. 
Burmistrz odpowiedział, że 7 lipca br. odbędzie się spotkanie z Zarządem PGKiM podczas którego 
rada zostanie poinformowana na temat tych kosztów. 
Następnie Przewodniczący Wojciech Serafin zapoznał Radę z pismami, które wpłynęły do RM; 
1.  Mieszkańcy ul. Hubala w osiedlu Poręby Dębskie wystąpili z wnioskiem w sprawie położenia 
asfaltu na ulicy Hubala. 
2.  Zarząd Stowarzyszenia „Płomień Chmielów” przedstawił swoje stanowisko w sprawie projektu 
szatni dla zawodników na stadionie w Chmielowie.  
Burmistrz Wiesław Ordon poinformował Radę, że w najbliższym czasie wystąpi z wnioskiem o 
zwołanie w trybie art. 20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym nadzwyczajnej sesji RM, którą 
przewiduje na 8 lipca br. o godz. 16.00 w UMiG. 
Ad. 11. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący obrad Wojciech Serafin ogłosił 
zamknięcie obrad XXI sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Nowej Dębie. 
                                                                                              
 
                                                                                                     PRZEWODNICZĄCY RADY 
                                                                                                                 Wojciech Serafin 
 
Protokół sporządziła                                                                                           
Elżbieta Goclan                                                                        


