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

 w dniu 12 września 2016 r.  
 
 XXIV sesja Rady Miejskiej w Nowej Dębie odbyła się w sali narad Urzędu Miasta  
i Gminy Nowa Dęba i trwała od godz. 1605  do godz. 1645. 
W sesji uczestniczyło 15 radnych, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik Nr 1 do 
protokołu. 
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 XXIII sesji Rady Miejskiej.  
4. Zapytania i wnioski mieszkańców.   
5. Podjęcie uchwał w sprawach:  

1) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu, 
2) zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. 
6. Wolne wnioski i informacje. 
7. 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. 15 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 XXIII sesji 
z 30 sierpnia 2016 r.  
Uwag nie zgłoszono. Protokół został przyjęty przy 15 głosach „za”. 
 
Ad.  4. 
W punkcie zapytania i wnioski mieszkańców nikt nie zabrał głosu. 
 
Ad.  5. 
Podjęcie uchwał:  
1) Sekretarz Gminy - Elżbieta Gil przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do 
kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.  
W uzasadnieniu do uchwały poinformowała, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych, do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym 
niezaliczone do innej kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg, służące miejscowym 
potrzebom. W związku z opracowanym projektem budowlanym dot. rozbudowy dróg gminnych 
na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN – Podstrefa Nowa Dęba i zamiarem przystąpienia do 
remontu ww. dróg zasadne jest zaliczenie dróg o długości 2 km do kategorii dróg gminnych. 
Przedmiotowe drogi po przebudowie uzyskają parametry dróg publicznych gminnych, co 
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przyczyni się do poprawienia jakości poruszania się po nich, a także zwiększy się dostęp do 
zakładów przemysłowych zlokalizowanych na terenie TSSE.  
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Uwag i pytań nie zgłoszono. 
UCHWAŁA NR XXIV/221/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
ZALICZENIA DRÓG DO KATEGORII DRÓG GMINNYCH I USTALENIA ICH 
PRZEBIEGU została podjęta przy 15 głosach „za”. 
 
2) Następnie Sekretarz Gminy - Elżbieta Gil przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.  
W uzasadnieniu do uchwały poinformowała, że Rada Miejska wyraziła zgodę na przekazanie 
środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie w kwocie 120 tys. zł,  
z przeznaczeniem na realizację I etapu remontu. Przyjęte założenia projektowe I etapu remontu 
polegające m.in. na zmianie układu pomieszczeń, zamurowaniu 3-ch okien, wykuciu nowego 
otworu okiennego spowodowały konieczność opracowania dokumentacji obejmującej II etap, 
która była niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę i rozpoczęcia prac w obiekcie. Koszt 
opracowania dokumentacji w kwocie 24 tys. zł został pokryty przez Komendę Wojewódzką 
Policji. Wnioskiem z 24 sierpnia br. Komenda zwróciła się o dokonanie zmiany zapisu, który 
umożliwi przekazanie środków finansowych również na prace projektowe obejmujące II etap. 
Wysokość dofinansowania nie ulega zmianie. 
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. Uwag i pytań nie było.  
UCHWAŁA NR XXIV/222/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE ZMIENIAJĄCA 
UCHWAŁĘ W SPRAWIE PRZEKAZANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH DLA 
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W RZESZOWIE została podjęta przy 15 głosach 
„za”. 
Ad.  6. 
W wolnych wnioskach i informacjach głos zabrali: 
Tomasz Wolan zgłosił problem związany z aktami wandalizmu, jakie miały miejsce w ostatnim 
czasie na terenie sołectwie Jadachy (dewastacja siatki ogrodzenia stadionu, banerów, znaków 
drogowych, gazonów) i zwrócił się do burmistrza o przeprowadzanie patroli przez straż miejską  
w godzinach wieczornych.  
Stanisław Skimina przyłączając się do wypowiedzi poprzednika stwierdził, że podobne sytuacje 
mają miejsce przy WCK w Chmielowie. Poruszył także sprawę odbioru odpadów segregowanych, 
które przez firmę odbierającą wrzucane są do śmieciarki razem z odpadami niesegregowanymi. 
Zapytał także o decyzję Starostwa Powiatowego w kwestii działki, która stanowić ma poszerzenie 
drogi w „Sadzie”. 
Roman Puzio poruszył sprawę przeprowadzenia remontu drogi powiatowej, na długości ok. 80 m 
k/warsztatów Zespołu Szkół. 
Andrzej Wołosz zawnioskował, aby w kolejnych latach zwiększyć stan zatrudnienia pracowników 
gospodarczych w osiedlach i sołectwach i tak dostosować plan urlopów, aby nie dochodziło do 
sytuacji, że prace w jednostkach nie są realizowane. Ponadto poruszył sprawę barierki przy  
ul. Strażackiej. 
Krzysztof Sałek poruszył sprawę projektowania chodnika Tarnowska Wola – Skopanie (odcinek 
do Rozalina). 
Marzena Chmielowiec zwróciła się z zapytaniem, kiedy zostanie wybudowany chodnik przy 
drodze Kolejowej w Chmielowie. 
Marian Tomczyk zapytał, czy prace dotyczące termomodernizacji obiektów, w tym szkoły  
w Cyganach będą realizowane. 
Burmistrz odpowiadając na zgłoszenia i zapytania poinformował: 
- straż miejska w  miarę możliwości będzie monitorować tereny w sołectwach, ustaleniem 
sprawców powinna zająć się policja, 



3 
 
- odbiorca odpadów w Stalowej Woli prowadzi ich segregację we własnym zakresie w ramach 
własnej instalacji, natomiast PGKiM wykonuje zadania zgodnie z zawartą umową, 
- decyzja dot. przekazania działki na rzecz gminy nie została jeszcze podjęta przez Starostwo 
Powiatowe. W związku z realizowaną inwestycją w ramach ZRID dot. przebudowy ul. Kościuszki  
Starostwo będzie musiało wypłacić odszkodowanie dla gminy za grunty, chce na zasadzie 
zamiany dokonać tego rozwiązania. Do tego dochodzi jeszcze sprawa zbycia Ośrodka Zdrowia  
w Chmielowie, z tego też względu sprawa przekazania działki może przeciągnąć się na następny 
rok, 
- sprawa remontu ul. Szypowskiego zostanie zgłoszona do Starostwa Powiatowego, 
- Urząd nie ma wpływu na liczbę osób kierowanych przez Powiatowy Urzędu Pracy. W bieżącym 
roku wniosek o organizację prac dotyczył 15 osób, do prac skierowanych zostało 7. Plan urlopów 
będzie ustalany w Urzędzie, 
- barierka przy ul. Strażackiej zostanie zabezpieczona, poprzez dospawanie tzw. „kapinosa”, 
- nie posiadamy wiedzy w sprawie projektowania chodnika do Rozalina, sprawa zostanie 
przedyskutowana z kierownikiem w najbliższym tygodniu,  
- trwają prace projektowe deptaka w Chmielowie, w tym uzgodnienia z mieszkańcami. Termin 
realizacji zadania nie jest znany, m.in. z tego względu, że nie został jeszcze określony termin 
naboru wniosków, 
- wniosek gminy o dotację na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej został 
rozpatrzony pozytywnie. Ogłoszony zostanie przetarg, umowa zostanie zawarta w październiku, 
opracowany zostanie harmonogram prac. W pierwszej kolejności prace będą realizowane  
w Szkole w Cyganach, a przede wszystkim wymiana pieca centralnego ogrzewania 
 
Przewodniczący Wojciech Serafin poinformował, że kolejna sesja Rady Miejskiej odbędzie się  
29 września br. o godz. 1600 w Urzędzie Miasta i Gminy.   
 
Ad. 7. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący Wojciech Serafin ogłosił zamknięcie 
obrad XXIV sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Nowej Dębie.                  
                                                                                                
 
      
                                                                                                  PRZEWODNICZĄCY RADY  
                           Wojciech Serafin 
                                                                   
Protokół sporządziła:                                                                                                 
Elżbieta Gil                                                                                  


