
 
P R O T O K Ó Ł  Nr XXII/2016 

z sesji Rady Miejskiej w Nowej Dębie 
w dniu 8 lipca 2016 r. 

 
 XXII sesja Rady Miejskiej w Nowej Dębie odbyła się w sali narad Urzędu Miasta i Gminy 
Nowa Dęba i trwała od godz. 1600  do godz. 1650. 
W sesji uczestniczyło 12 radnych zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik Nr 1 do 
protokołu. Radni nieobecni: Janina Lubera, Ryszard Szafran i Jacek Szpunar. 
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 XXI sesji RM. 
4. Podjęcie uchwał w sprawach: 
1) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2016 rok, 
2) zmian w uchwale w sprawie udzielenia w 2016 roku pomocy finansowej Powiatowi 

Tarnobrzeskiemu, 
3) zaopiniowania proponowanych zmian granic obszaru specjalnej ochrony ptaków  

Natura 2000 – Puszcza Sandomierska z terenu gminy Nowa Dęba. 
5. Wolne wnioski i informacje. 
6. 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. 12 radnych.  
Ad.  2. 
Następnie Przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek sesji i zapytał, czy są uwagi 
do porządku obrad. 
Burmistrz Wiesław Ordon wniósł o przyjęcie pod obrady sesji projektu uchwały RM w sprawie 
zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Dęba oraz 
przedstawił uzasadnienie do wnoszonego projektu. Innych wniosków nie było, wobec czego 
Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie,  który został przyjęty jednogłośnie, tj. przy 12 
głosach „za”.  Jednocześnie Przewodniczący zaproponował umieszczenie projektu uchwały w pkt. 
4, ppkt 4. Innych wniosków nie zgłoszono, sesja przebiegała według przedstawionego programu.  
Ad.  3. 
Przewodniczący obrad zwrócił się do Rady z zapytaniem, czy są uwagi do protokołu z XXI sesji z 
30 czerwca 2016 r.  
Uwag nie zgłoszono. Protokół został przyjęty przy 12 głosach „za”. 
Ad.  4. 
Podjęcie uchwał: 
1)       Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy 
Nowa Dęba na 2016 rok. Uzasadniając projekt poinformowała, że po stronie dochodowej 
wprowadzono środki z rezerwy subwencji oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie 
zakupu sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych pomieszczeń w wybudowanej sali 
gimnastycznej przy SP Nr 2 w Nowej Dębie. Ponadto wprowadzono środki z ARR jako dopłata 
do mleka dzieci w P-1 i P-5 w Nowej Dębie. Poinformowała, że według ustalonego przez Zarząd 
Miejsko-Gminny ZOSP RP w Nowej Dębie harmonogramu, w roku bieżącym przewidziany jest 
zakup nowego samochodu lekkiego dla jednostki OSP Rozalin, którego wartość wynosi ok. 220 
tys. zł. Po uzyskaniu wszelkich dotacji, z budżetu gminy należy jeszcze wyasygnować 80 tys. zł. 
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Samochód taki przeznaczony byłby do przewożenia strażaków do akcji ratowniczych, gdzie 
wymagany jest sprzęt lekki. Środki zabezpieczono z oszczędności po przetargowych na dotacji dla 
Powiatu Tarnobrzeskiego - przebudowa ulicy Kościuszki w Nowej Dębie. Ponadto, zabezpiecza 
się środki na wykonanie ołtarza polowego na cmentarzu komunalnym w Nowej Dębie.  W 
związku z awansem LZS Jadachy do wyższej grupy tj. z klasy A do "okręgówki, zwiększa się 
dotację na wspieranie rozwój sportu w sołectwie Jadachy o kwotę 6.000,-zł. Środki zabezpieczono 
z dotacji na Turystykę, z oszczędności po wyborze wykonawcy na projektowanie budynku 
socjalno-szatniowego w Chmielowie oraz ze składek ZUS od wypłacanych stypendiów 
sportowych.  
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. Pytań i uwag nie było. 
UCHWAŁA NR XXII/211/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY NOWA DĘBA NA 2016 ROK została przyjęta 
przy 12 głosach „za”. 
2)   Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale w 
sprawie udzielenia w 2016 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu. 
W uzasadnieniu poinformowała, że propozycja zmiany wynika stąd, że po przetargu o blisko 50% 
spadła kwota przeznaczona na remont ul. Kościuszki w ramach zadania „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1127R - ulica Kościuszki w Nowej Dębie w km 1+030 - 1+584”, w związku z 
czym spadł udział gminy w realizacji tego zadania. Dlatego, adekwatnie do zapisów uchwały i 
porozumienia, proponuje się dokonanie zmian w uchwale dotyczącej pomocy Powiatowi 
Tarnobrzeskiemu w realizacji tego zadania, do wartości 50% kosztów zadania. Skarbnik 
powiedziała, że przetarg wygrała firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ze Staszowa za kwotę 
562 tys. zł. Po doliczeniu kosztów obsługi inwestorskiej inspektor nadzoru, ewentualnych 
zwiększeń zakresu, propozycje dokonanych zmian uznaje się za zasadne. Środki, które wrócą do 
budżetu gminy proponuje się wykorzystać zgodnie z projektem uchwały w sprawie zmian w 
budżecie gminy na 2016 r. przedstawionej powyżej. 
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. Uwag i pytań nie było. UCHWAŁA NR XXII/212/2016 RADY 
MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE ZMIAN W UCHWALE W SPRAWIE 
UDZIELENIA W 2016 ROKU POMOCY FINANSOWEJ POWIATOWI TARNOBRZE-
SKIEMU została podjęta przy 12 głosach „za”. 
3)    Ewa Rozenbajgier kierownik ref. Spraw Komunalnych i Społecznych przedstawiła projekt 
uchwały RM w sprawie zaopiniowania proponowanych zmian granic obszaru specjalnej ochrony 
ptaków Natura 2000 – Puszcza Sandomierska z terenu gminy Nowa Dęba. 
Następnie poinformowała, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem z dnia 
17.06.2016r. zwrócił się do Rady Miejskiej w Nowej Dębie o zaopiniowanie proponowanego 
obszaru specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 Puszcza Sandomierska położonych w 
granicach gminy Nowa Dęba. Z interaktywnych map Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Rzeszowie przedstawiających proponowane zmiany granic obszarów Natura 2000 
wynika, że do obszaru specjalnej ochrony ptaków wskazano: włączenie fragmentu lasów w 
miejscowości Nowa Dęba w Nadleśnictwie Nowa Dęba, fragmentu łąk w południowej części 
miejscowości Alfredówka, całego „Osadnika” w miejscowości Cygany w związku z czym pismo 
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zostało przesłane do Nadleśnictwo Nowa Dęba i 
właścicieli „Osadnika” Cygany. Zwrócono się również do Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Rzeszowie o udostępnienie dokumentacji Planu zadań ochronnych dla obszaru 
Natura 2000 „Puszcza Sandomierska”, z których bezpośrednio wynikają zaproponowane zmiany 
granic obszarów Natura 2000. Po analizie dokumentacji wynika, że proponowany przebieg 
granicy na tle istniejących granic obszaru  pozbawia właścicieli nieruchomości realnego władztwa 
nad swoją własnością i w znaczny sposób ogranicza możliwości korzystania z nieruchomości. 
Ponadto włączanie w obszar NATURA 2000 terenów leśnych, ograniczy prowadzenie właściwej 
gospodarki leśnej na tych terenach. Mając powyższe na uwadze oraz fakt, iż teren „Osadnika” 
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Cygany nie jest pokryty stawami oraz to że nowi właściciele „Osadnika” Cygany chcą 
wykorzystywać grunty rolniczo, niezasadnym jest włączenie tego terenu do obszarów Natura 
2000, gdyż powodowałoby to ograniczenia i straty dla właścicieli tego terenu. Wobec powyższego 
dodanie fragmentu łąk w południowej części Alfredówki będzie się wiązać z ograniczeniami. 
Nadleśnictwo Nowa Dęba, poinformowało, że proponowane zmiany granic obszaru Natura 2000 
Puszcza Sandomierska na terenie zarządzanym przez nadleśnictwo pokrywają się ze zmianami 
zaproponowanymi i ustalonymi na spotkaniach Lokalnego Zespołu Współpracy powołanego przy 
tworzeniu Planu Zadań Ochronnych dla ww. obszaru. Natomiast właściciele „Osadnika” Cygany 
do czasu przedłożenia projektu uchwały nie przekazali na piśmie swojego stanowiska wskazując 
na zbyt krótki okres na jego zajęcie. E. Rozenbajgier powiedziała, że zgodnie z przepisami ustawy 
o ochronie przyrody, Rada  w terminie 30 dni zobowiązana jest do zaopiniowania projektu 
obszarów specjalnej ochrony ptaków z terenu gminy Nowa Dęba. 
Przewodniczący komisji Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska poinformował, że komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Pytań nie było. UCHWAŁA NR XXII/213/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W 
SPRAWIE ZAOPINIOWANIA PROPONOWANYCH ZMIAN GRANIC OBSZARU 
SPECJALNEJ OCHRONY PTAKÓW NATURA 2000 – PUSZCZA SANDOMIERSKA Z 
TERENU GMINY NOWA DĘBA została podjęta jednogłośnie - 12 głosów „za”. 
4)    Kolejno Ewa Rozenbajgier przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie zmiany 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Dęba. 
Poinformowała, że Wydział Nadzoru Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego podejmując 
czynności nadzorcze związane z legalizacją uchwały Nr XXI/205/2016 Rady Miejskiej w Nowej 
Dębie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Nowa Dęba, zasygnalizował konieczność wprowadzenia zmian w 
podjętej uchwale celem dostosowania przepisów do obowiązującego prawa. Następnie wskazała 
czego zmiany dotyczą i poinformowała, że wskazane uwagi zostały uwzględnione w 
przedłożonym projekcie. Przewodniczący komisji Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pytań nie było. 
UCHWAŁA NR XXII/214/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
ZMIANY REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE 
GMINY NOWA DĘBA została podjęta przy 12 głosach „za”. 
Ad.  5. 
W wolnych wnioskach i informacjach głos zabrali: 
Stanisław Skimina zwrócił się z zapytaniem, czy burmistrz zamierza przeprowadzić konsultacje z 
mieszkańcami w sprawie nadania nazw ulicom w sołectwach. 
Burmistrz poinformował na temat obowiązujących procedur w tej sprawie oraz przyznał, że 
należy rozeznać potrzebę wśród mieszkańców i poinformować o skutkach zmian adresowych dla 
mieszkańców oraz firm mających na takim terenie swoje siedziby. Proponuje rozpoczęcie działań 
od nowego roku i od sołectwa Chmielów. 
Na zakończenie obrad Przewodniczący zapowiedział termin następnej sesji RM, która wstępnie 
planowana jest na 25 sierpnia 2016 o godz. 1600 w UMiG. 
Ad.  6. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący Wojciech Serafin ogłosił zamknięcie 
obrad XXII sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Nowej Dębie.                  
                                                                                                
      
                                                                                                  PRZEWODNICZĄCY RADY  
                           Wojciech Serafin 
                                                                   
Protokół sporządziła:                                                                                                 
Elżbieta Goclan                                                                                   


