
 
P R O T O K Ó Ł  Nr XXIII/2016 

z sesji Rady Miejskiej w Nowej Dębie 
w dniu 30 sierpnia 2016 r. 

 
 XXIII sesja Rady Miejskiej w Nowej Dębie odbyła się w sali narad Urzędu Miasta i 
Gminy Nowa Dęba i trwała od godz. 1600  do godz. 1750. 
W sesji uczestniczyło 14 radnych zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik Nr 1 do 
protokołu. Radny nieobecny – Tomasz Dziemianko. 
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 XXII sesji Rady Miejskiej.  
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami. 
5. Zapytania i wnioski mieszkańców.   
6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba o przebiegu wykonania budżetu 

Gminy Nowa Dęba, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu 
wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2016 r. 

7. Podjęcie uchwał w sprawach:  
1) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2016 rok, 
2) udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu, 
3) określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla 

nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania, 
4) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych, 
5) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, 
6) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 

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.  
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 XXII sesji 
z 8 lipca 2016 r.  
Uwag nie zgłoszono. Protokół został przyjęty przy 13 głosach „za” i 1 „wstrzymującym się”. 
Ad.  4. 
W imieniu Burmistrza MiG, Elżbieta Gil Sekretarz Gminy przedstawiła informację o pracach 
między sesjami tj. za okres od 27 czerwca do 28 sierpnia 2016 r. Informacja stanowi załącznik nr 
3 do protokołu. 
Następnie burmistrz Wiesław Ordon udzielił odpowiedzi na zapytania radnych związane z 
informacją; 
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Marzena Chmielowiec zwróciła się z zapytaniem w kilku kwestiach; 
- przystąpienia gminy do projektu dotyczącego uruchomieniem obsługi płatności 
bezgotówkowych z użyciem terminali płatniczych POS. 
Burmistrz odpowiedział, że zainstalowany w kasie urzędu terminal obsługuje, oprócz 
standardowych, także płatności zbliżeniowe kartą oraz telefonem z odpowiednią aplikacją. Nowa 
forma płatności została wprowadzona dzięki udziałowi w pilotażowym programie Ministerstwa 
Rozwoju. 
-  usuwania drzew z działek położonych na osadniku w Chmielowie – Cyganach. 
Burmistrz odpowiedział, że usuwanie odbywa się na wniosek właściciela i dotychczasowe 
działania są ocenione korzystnie przez biegłego w zakresie ochrony przyrody. 
Stanisław Skimina zwrócił uwagę, aby wycinka nie dotyczyła korony wałów i terenu na zewnątrz 
osadnika. Marian Tomczyk zwrócił uwagę, aby wycinka nie spowodowała pylenia z plaż. 
- zlecenia wykonania wiaty na cmentarzu komunalnym w Nowej Dębie i co składa się na kwotę 
45 tys.zł. 
Szczegółowej odpowiedzi na temat zakresu i kosztów wykonania wiaty pod ołtarz polowy udzielił 
z-ca burmistrza Leszek Mirowski. Zadanie zostało zlecone  spółce PGKiM. 
Andrzej Wołosz zapytał o zakup dodatkowego materiału na drogi, gdyż nadal jest duże 
zapotrzebowanie na remonty.  
Stanisław Skimina zwrócił się z zapytaniem w temacie sprzedaży działek w Chmielowie. 
Odpowiedzi udzielił burmistrz W. Ordon. 
Innych zapytań nie było. 
Ad.  5. 
W punkcie zapytania i wnioski mieszkańców głos zabrała Małgorzata Puzio mieszkanka osiedla 
Poręby Dębskie, która zwróciła się o dofinansowanie budowy odcinka sieci kanalizacji w obrębie 
ulicy Niżańskiej (dz.ewid. nr 801/1 i 801/6 ). Dodała, że potrzebna środki w kwocie 15.600,-zł. 
stanowią koszty PGKiM i obejmują zakres należący do przedsiębiorstwa. Pozostałe koszty 
poniosą mieszkańcy. Mieszkanka zwróciła się o ujęcie tych środków w budżecie na rok przyszły. 
Burmistrz odpowiedział, że można rozważyć włączenie tej kwoty do taryfy w ramach całego 
zadania modernizacyjnego.                                                                                                                                                                  
Ad.  6. 
Informację Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa 
Dęba, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu 
finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2016 roku przedstawiła Skarbnik 
Gminy Alicja Furgał. Treść sprawozdania zawarta jest w Zarządzeniu Nr 349/2016 Burmistrza 
Miasta i Gminy Nowa Dęba z dnia 16 sierpnia 2016r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej 
w Nowej Dębie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba, o kształtowaniu 
się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego 
samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2016 roku. Ponadto łącznie ze sprawozdaniem 
przedłożone zostały informacje o wykonaniu planów finansowych jednostek budżetowych tj. MG 
OPS, ŚDS, SOSiR oraz placówek oświatowych obsługiwanych przez BOJS. Wszyscy radni mieli 
możliwość zapoznania się z materiałami, które zostały przedstawione RM w terminie określonym 
w Statucie Gminy. Alicja Furgał dodała, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie w 
drodze uchwały pozytywnie zaopiniowała informację Burmistrza o przebiegu wykonania budżetu 
gminy za I półrocze 2016 roku. 
Przewodniczący komisji budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja na posiedzeniu 29 
sierpnia br. zapoznała się  z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I 
półrocze ze szczególnym uwzględnieniem realizacji wydatków majątkowych gminy. 
Jan Flis zwrócił się z zapytaniem dotyczącym zasad postępowania wobec dłużników, którzy od 
wielu lat zalegają z płatnościami podatków. Burmistrz udzielił odpowiedzi w sprawie 
obowiązujących procedur w tym zakresie. 
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Innych pytań w dyskusji nie było.  
Informacja Burmistrza MiG została przyjęta przez Radę. 
Ad.  7. 
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 po stronie dochodowej 
wprowadzono środki z rezerwy subwencji oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie 
wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów 
stomatologicznych w szkołach, po 5.000,-zł na każdą szkołę oraz na dofinansowanie szkół 
w zakresie pomocy dydaktycznych celem podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno  
-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych (6 placówek). Ponadto wprowadzono środki z ARR jako 
dopłata do mleka dzieci w P-5, a także środki uzyskane od ubezpieczyciela w ZPO. 
W związku z realizacją wypłat świadczeń wychowawczych związanych z realizacją programu 
rządowego 500 +, są przypadki zwrotu przyznanych świadczeń wraz z należnymi odsetkami.  
W 2016 r. zwrot świadczeń stanowi zmniejszenie wydatków, zaś odsetki są odprowadzane do 
budżetu państwa. Kwota tych odsetek zaplanowana została zarówno w dochodach jak i 
wydatkach. W związku z rozliczeniem projektu współfinansowanego ze środków UE związanego 
z realizacją zadania „Poprawa funkcjonalności i wizerunku miasta Nowa Dęba", wprowadzono 
część środków na zabezpieczenie zapisów księgowych związanych ze zwrotem dotacji wraz z 
odsetkami. Wprowadzono środki od ubezpieczyciela za uszkodzoną lampę przy rondzie. 
Zabezpieczono środki na realizację zadania związanego z remontem dróg dojazdowych do 
gruntów rolnych przy współfinansowaniu ze środków Urzędu Marszałkowskiego - 43.000,-zł. 
Środki zabezpieczono z oszczędności na wykonanie kruszenia gruzu zgromadzonego na placu po 
byłym przedszkolu. W ramach budżetu Zespołu Szkół w Jadachach wydzielono środki na nowe 
zadanie inwestycyjne „Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Jadachach" - wykonanie projektu. 
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Andrzej Wołosz zapytał o możliwość uruchomienia gabinetów stomatologicznych w 
szkołach. Dyrektor BOJS odpowiedziała, że rozmowy w tym temacie były prowadzone, jednakże 
nie ma chętnych stomatologów do podjęcia tej inicjatywy. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie zgłoszoną przez Skarbnika poprawkę w treści 
projektu, która została przyjęta przy 14 głosach „za”, a następnie UCHWAŁA NR 
XXIII/215/2016 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 2017 roku 
pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu. 
W uzasadnieniu poinformowała, że w związku z kontynuacją przez Powiat Tarnobrzeski w 2017 
roku zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1127 R ulica Kościuszki w Nowej Dębie 
0+000 - 0+510", oraz złożonym wnioskiem o partycypację Gminy Nowa Dęba w kosztach jego 
realizacji oraz zgodnie z przyjętymi założeniami realizacji zadań powiatowych na terenie gminy, 
burmistrz wnosi o udzielenie powiatowi dotacji w kwocie 400.000,-zł. Stanowi to 50% udziału 
własnego powiatu w realizacji zadania. O pozostałą kwotę Powiat składa wniosek o dotację w 
ramach tzw. "schetynówek". Zadanie będzie realizowane na odcinku od ronda na DK Nr 9 do  
Bystrzyka. Zostanie m.in. wykonane rondo na skrzyżowaniu ulic Kościuszki, Krasickiego i 
Kwiatkowskiego, położona nowa nawierzchnia, wybudowany ciąg pieszo – rowerowy oraz 
parkingi w okolicach hali targowej w Nowej Dębie.  
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. Uwag i pytań nie było.  
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UCHWAŁA NR XXIII/216/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
UDZIELENIA W 2017 ROKU  POMOCY FINANSOWEJ POWIATOWI 
TARNOBRZESKIEMU została podjęta przy 14 głosach „za”. 
3)  Renata Bal Dyrektor Biura Obsługi Jednostek Samorządowych przedstawiła projekt uchwały 
w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla 
nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania. Poinformowała, że przepisy ustawy z dnia 26 
stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela stanowią, iż niezależnie od przysługującego nauczycielowi i 
członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organy prowadzące 
szkoły przeznaczą corocznie w budżetach odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na 
pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określą rodzaje 
świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania. 
Poinformowała również, że przygotowanie projektu uchwały wynika z potrzeby doprecyzowania 
zapisów dotyczących warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy 
zdrowotnej ze środków finansowych przeznaczonych corocznie na ten cel. Z zasady, że wysokość 
"funduszu zdrowotnego" dla nauczycieli określa wyłącznie uchwała budżetowa, wynika, że 
organem właściwym do udzielania nauczycielom pomocy zdrowotnej jest organ, któremu ustawa 
o samorządzie gminnym powierza obowiązek wykonywania uchwały budżetowej tj. burmistrz 
gminy i nie ma prawnej możliwości ani decentralizacji tych środków, ani przekazania dyrektorom 
szkół uprawnień do przyznawania pomocy zdrowotnej, jak to było w poprzedniej uchwale. 
Dodała, że  zmianę poprzednio obowiązującej uchwały zalecił audytor UMiG oraz prawnik 
świadczący usługi prawne dla tut. Urzędu w oparciu o obowiązujące orzecznictwo w tej sprawie. 
Przewodniczący komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Stanisław Skimina poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pytań i uwag nie było. 
UCHWAŁA NR XXIII/217/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
OKREŚLENIA RODZAJÓW ŚWIADCZEŃ PRZYZNAWANYCH W RAMACH 
POMOCY ZDROWOTNEJ DLA NAUCZYCIELI ORAZ WARUNKI I SPOSÓB ICH 
PRZYZNAWANIA, 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 kolejnych umów najmu lokali użytkowych. 
Poinformowała, że projekt dotyczy wyrażenia zgody na najem na okres trzech lat zajmowanego 
lokalu użytkowego usytuowanego w budynku nr 1 przy ulicy 1 Maja w Nowej Dębie na rzecz 
Pana Piotra Wilka - na potrzeby sklepu oraz lokalu użytkowego usytuowanego w budynku nr 4 
przy ulicy Plac Chopina w Nowej Dębie na rzecz firmy SŁAWEX Laboratorium Drogowe P.U.H. 
reprezentowanej przez Pana Sławomira Kurdziela - na potrzeby laboratorium. 
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Następnie radna Marzena Chmielowiec zgłosiła wniosek o wyłączenie z uchwały w § 1 ustępu 2. 
który dotyczy zawarcia umowy najmu z firmą SŁAWEX Laboratorium Drogowe P.U.H. 
Sławomira Kurdziela. Motywując wniosek powiedziała, że nie zgadza się na zawarcie umowy z tą 
firmą. Innych głosów nie było. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek, który w głosowaniu przy 2 
głosach „za”, 9 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” nie został przyjęty przez Radę. 
Następnie UCHWAŁA NR XXIII/218/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W 
SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE KOLEJNYCH UMÓW NAJMU 
LOKALI UŻYTKOWYCH została podjęta przy 13 głosach „za” i 1 „przeciw”.    
5)     Janusz Szymański insp.ds. gospodarki nieruchomościami ref. Gospodarki Nieruchomościami 
przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. 
Poinformował, że Wspólnota Mieszkaniowa „Bystrzyk” zwróciła się z wnioskiem o zawarcie na 
czas nieoznaczony kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości o łącznej powierzchni 0,0028 
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ha położonej w Nowej Dębie przy ul. Marii Konopnickiej, na której znajduje się pergola 
śmietnikowa służąca członkom Wspólnoty Mieszkaniowej. 
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
UCHWAŁA NR XXIII/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE KOLEJNEJ UMOWY DZIERŻAWY, została 
podjęta przy 14 głosach „za”. 
6)    Janusz Szymański przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 
nieruchomości. 
Poinformował, że PSS Społem zwróciła się z wnioskiem o zamianę nieruchomości nr 298/4 o 
powierzchni 0,0072 ha, która jest własnością Spółdzielni i stanowi część drogi gminnej, na działkę 
nr 299/7 o powierzchni 0,0173 ha, która jest własnością Gminy Nowa Dęba i w chwili obecnej 
jest wykorzystywana przez PSS Społem. Dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy gminą a 
spółdzielnią pozwoli uregulować stan prawny zamienianych nieruchomości. 
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 XXIII/220/2016 RADY 
MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZAMIANĘ 
NIERUCHOMOŚCI, została przyjęta przy 14 głosach „za”. 
Ad.  8. 
W punkcie interpelacje i zapytania radnych Elżbieta Gil Sekretarz Gminy poinformowała, że w 
okresie od ostatniej sesji w dniu 7 sierpnia br. radny Stanisław Skimina złożył dwie interpelacje w 
sprawach: 
1) udziału gminy w projekcie w ramach POWP, a dotyczącym odnawialnych źródeł energii, 
2) odwodnienia drogi powiatowej ( Ocice-Jadachy) na terenie Chmielowa. 
Następnie Sekretarz zapoznała Radę z odpowiedzią burmistrza na interpelacje.  
Ad.  9. 
W wolnych wnioskach i informacjach głos zabrali: 
Przewodniczący Wojciech Serafin przedstawił pismo Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 
Krasickiego 1 w Nowej Dębie w sprawie dzierżawy terenu pod parkingiem, który przed laty 
wyłożyli kostką brukową. Dodał, że intencją WM jest, aby parking służył mieszkańcom budynku. 
Burmistrz Wiesław Ordon poinformował, że teren stanowi przestrzeń publiczną i nie wyraził 
zgody żadnej Wspólnocie na jej ograniczanie. Burmistrz uważa, że parkingi na terenie całego 
miasta powinny być ogólnie dostępne i jest przeciwny tworzeniu enklaw przez WM. 
Tomasz Gazda powiedział, że stanowisko burmistrza poparła komisja gospodarki przestrzennej, 
która na ostatnim posiedzeniu rozpatrywała przedstawiony wniosek. 
Rada Miejska również wyraziła negatywną opinię w sprawie tworzenia zamkniętych stref 
parkowania dla mieszkańców wspólnot. 
Przewodniczący zapowiedział, że w przypadku, gdy zajdzie taka konieczność to najbliższa sesja 
odbędzie się 12 września br. Termin kolejnej sesji RM, zgodnie z planem przewidziany jest na 29 
września 2016 o godz. 1600 w UMiG. 
Stanisław Skimina zapytał o postęp spraw w kwestii uruchomienia szkoły muzycznej. Odpowiedzi 
udzielił Wiesław Ordon i poinformował, że na dzień dzisiejszy wizytator z Rzeszowa pozytywnie 
ocenił wdrażanie dotychczasowych działań. Oczekiwana jest opinia z Ministerstwa Kultury. 
Marzena Chmielowiec zapytała o sprawę budowy przedszkola w Chmielowie. Burmistrz 
poinformował, że wniosek dot. pozyskania środków pozabudżetowych nie uzyskał wymaganej 
punktacji. Dodał, że spotka się z mieszkańcami Chmielowa w sprawie przedyskutowania innych 
rozwiązań tej sprawy. 
Tomasz Wolan zwrócił się do burmistrza w sprawie rozważenia możliwości zmiany zasad naboru 
zawodników do drużynach piłkarskich. Dodał, że z powodu niżu demograficznego występują 
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trudności z pozyskaniem młodych adeptów do składu i udział zawodników spoza danego sołectwa 
byłby rozwiązaniem problemów z naborem. 
Ryszard Szafran zwrócił się do burmistrza w sprawie postawienia lustra dla polepszenia 
widoczności przy wyjeździe z uliczki przy aptece Centrum p. Tomczyka na ulicę Jana Pawła II. 
Marzena Chmielowiec również wniosła o usytuowania lustra na ulicy Kolnica w Chmielowie. 
Ad.  10. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący Wojciech Serafin ogłosił zamknięcie 
obrad XXIII sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Nowej Dębie.                  
                                                                                                
      
                                                                                                  PRZEWODNICZĄCY RADY  
                           Wojciech Serafin 
                                                                   
Protokół sporządziła:                                                                                                 
Elżbieta Goclan                                                                                   


