
 
P R O T O K Ó Ł  Nr XXVI/2016 

z sesji Rady Miejskiej w Nowej Dębie 
w dniu 19 października 2016 r. 

 
 
 XXVI sesja Rady Miejskiej w Nowej Dębie odbyła się w sali narad Urzędu Miasta i 
Gminy Nowa Dęba i trwała od godz. 1500  do godz. 1710. 
W sesji uczestniczyło 14 radnych zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik Nr 1 do 
protokołu. Nieobecny Wojciech Serafin. 
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 XXV sesji Rady Miejskiej.  
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami. 
5. Zapytania i wnioski mieszkańców.   
6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2016 rok, 
2) zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Nowa Dęba, 
3) warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Nowa Dęba, 
4) reorganizacji jednostki organizacyjnej Gminy Nowa Dęba - Biura Obsługi Jednostek  

Samorządowych w Nowej Dębie i nadania jej statutu, 
5) uchwalenia zmiany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Dęba, 
6) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym (Chmielów), 
7) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym, 
8) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, 
9) określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, 

zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie miasta i gminy Nowa 
Dęba, 

10) rozpatrzenia skargi. 
7. Informacja o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich 

złożenia za 2015 rok. 
8.  Interpelacje i zapytania radnych. 
9. Wolne wnioski i informacje. 
10. Zamknięcie obrad. 

 
Ad.  1. 
Otwarcia sesji dokonał I Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jacek Szpunar 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 XXV sesji 
z 29 września 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 
26 września do 16 października 2016 r. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
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Następnie burmistrz udzielił odpowiedzi na zapytanie radnej Janiny Lubery nt realizacji programu 
„Mieszkanie Plus” w naszym mieście. 
Burmistrz Wiesław Ordon poinformował, że Nowej Dębie ma wkrótce ruszać rządowy program 
"Mieszkanie Plus". Ustalenia są na razie na etapie listu intencyjnego z BGK Nieruchomości S.A. 
Program polega na budowie mieszkań na wynajem, z opcją dojścia do własności, na gruntach 
należących do Skarbu Państwa. Przeznaczony ma być w pierwszej kolejności dla uboższych 
rodzin. Koszt najmu ma się mieścić w przedziale 10-20 zł/m2, zależnie od lokalizacji. Dopłata w 
wysokości 20% ma prowadzić do stopniowego spłacania i przejęcia lokalu. Pierwsze ustalenia 
lokalizacji mają być jeszcze w tym roku, a pierwsze bloki z programu mają być gotowe w roku 
2019. Burmistrz dodał, że gmina posiada uzbrojony teren przy ul. Krasickiego oraz pozwolenie na 
budowę. Wstępnie poinformował kto może być najemcą, warunki i kryteria będą określone w 
umowie. Więcej informacji udzieli po ich uzyskaniu. Zarówno RM jak i społeczeństwo będą 
informowane poprzez stronę internetową gminy, media oraz na spotkaniach. 
Burmistrz udzielił odpowiedzi na zapytanie S. Skiminy dotyczące remontu dróg na  terenie gminy. 
Ponadto M. Chmielowiec zgłosiła uszkodzenia nawierzchni dróg przez PGKiM podczas 
remontów sieci wodno-kanalizacyjnej.  
Innych zapytań nie było. 
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 po stronie dochodowej 
wprowadzono środki z rozliczenia projektu PSEAP jako zwrot podatku VAT za lata ubiegłe. Po 
stronie wydatkowej wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne związane z uzbrojeniem terenu 
TSSE podstrefa Nowa Dęba i Chmielów - odszkodowania za przekształcenie prawa wieczystego 
nieruchomości w prawo własności na rzecz właścicieli nieruchomości wzdłuż dróg przejętych w 
strefie. Ponadto zabezpieczono środki na wykonanie parkingu przy SP Nr 2 w Nowej Dębie oraz 
środki na obsługę długu (odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów). Dodała, że środki 
zabezpieczono z dochodów oraz z wydatków - dodatki mieszkaniowe i przebudowa P-5 w Nowej 
Dębie. Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przedstawiony projekt, w wyniku którego 
UCHWAŁA NR XXVI/231/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY NOWA DĘBA NA 2016 ROK została podjęta 
przy 13 głosach „za” i 1 „wstrzymującym się”. 
2)    Skarbnik Gminy A. Furgał przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba. W uzasadnieniu poinformowała, że w przedłożonym 
projekcie zwiększono wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa sali Sportowej przy 
Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie- etap II - Poprawa warunków sportowych dzieci i 
młodzieży" w 2016 roku ogółem o kwotę 50.000,-zł, z przeznaczeniem na zagospodarowanie 
terenu sali sportowej tj. budowę parkingu. Zwiększenie związane jest z wyższym kosztem 
najtańszej oferty niż zabezpieczono środki w budżecie. Dostosowano zarówno plan dochodów jak 
i wydatków do dokonanych zmian w budżecie wg stanu na 19 października 2016 r. Ogółem plan 
dochodów jak i wydatków w 2016 roku w stosunku do ostatniej zmiany WPF wg stanu na 30 
września 2016 r. uległ zwiększeniu o kwotę 86.063,-zł. Dochody bieżące uległy zwiększeniu o 
kwotę 85.581,-zł. Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Uwag i pytań nie było.  
UCHWAŁA NR XXVI/232/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NOWA DĘBA została 
podjęta przy 13 głosach „za” i 1 „wstrzymującym się”. 
3)     Maria Siudem st.ds. rozwoju lokalnego i współpracy z organizacjami pozarządowymi 
UMiG, przedstawiła projekt uchwały w sprawie w sprawie warunków i trybu finansowania 
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rozwoju sportu w Gminie Nowa Dęba. W uzasadnieniu do projektu poinformowała, że do chwili 
obecnej obowiązywała  uchwała RM z 25 września 2013 roku, która regulowała warunki i tryb 
finansowania rozwoju sportu w Gminie Nowa Dęba. Konieczność jej zmian wynikła między 
innymi z zaleceń audytu wewnętrznego i dostosowania zapisów do linii obowiązującego 
orzecznictwa w tym zakresie. Dodała, że projekt uchwały został poddany konsultacjom 
społecznym, które przeprowadzone zostały w dniach od 23 września do 10 października 2016 
roku, w wyniku których wypracowano zapisy niniejszej uchwały.  
Przewodniczący komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spotu Stanisław Skimina poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
W trakcie dyskusji Tomasz Wolan wniósł, o zmianę w § 8 ust. 2. pkt.12 lit. c) o brzmieniu: listy 
zawodników objętych dotacją z podaniem imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, i 
zaproponował, aby lista zawodników obejmowała wyłącznie imię, nazwisko oraz datę urodzenia – 
bez adresu zamieszkania. Wiesław Ordon ustosunkowując się do wniosku odparł, że adres 
zamieszkania stanowi ważną informację dla UMiG, gdyż wówczas ma wiadomość kogo finansuje 
i kto korzysta ze środków budżetowych gminy. Zaproponował tym samym, aby pozostawić ten 
zapis bez zmian. 
Marian Tomczyk zapytał o koszty zakupu wody dla zawodników.  
Burmistrz odpowiedział, że faktura na zakup wody będzie uwzględniana w rozliczeniu. 
Innych pytań nie było.  
UCHWAŁA NR XXVI/233/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE W 
SPRAWIE WARUNKÓW I TRYBU FINANSOWANIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE 
NOWA DĘBA została podjęta przy 14 głosach „za”. 
4)    Renata Bal Dyrektor Biura Obsługi Jednostek Samorządowych przedstawiła projekt uchwały 
w sprawie reorganizacji jednostki organizacyjnej Gminy Nowa Dęba - Biura Obsługi Jednostek 
Samorządowych w Nowej Dębie i nadania jej statutu. Następnie poinformowała, że BOJS w 
Nowej Dębie zostało utworzone uchwałą Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 7 czerwca 1999 r. 
Stosownie do przepisów  ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie 
gminnym oraz niektórych innych ustaw, wspólna obsługa administracyjna, finansowa i 
organizacyjna szkół i placówek, zorganizowana przez jednostki samorządu terytorialnego na 
podstawie ustawy o systemie oświaty, może być prowadzona na dotychczasowych zasadach, nie 
dłużej jednak niż do 31 grudnia 2016 r. Uwzględniając zmianę przepisów, Biuro Obsługi 
Jednostek Samorządowych może w obecnej formie organizacyjnej funkcjonować tylko do 31 
grudnia 2016 r. W związku z tym zachodzi konieczność utworzenia w miejsce jednostki 
dotychczasowej nowej jednostki, poprzez przeprowadzenie procesu reorganizacji zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
Przewodniczący komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki Ryszard Szafran 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Uwag i pytań nie było.  
UCHWAŁA NR XXVI/234/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
REORGANIZACJI JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ GMINY NOWA DĘBA - BIURA 
OBSŁUGI JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH W NOWEJ DĘBIE I NADANIA JEJ 
STATUTU została podjęta przy 14 głosach „za”.    
5)    Witold Bal insp. ds. zarządzania energią UMiG przedstawił projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia zmiany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Dęba. Poinformował, że  
Wspólnota Mieszkaniowa Krasickiego 35 w Nowej Dębie 5 września br. złożyła wniosek o 
wprowadzenie uszczegółowienia do "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Dęba" 
polegającego na wpisaniu do niego projektu pn. "Termomodernizacja energetyczna 
wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Krasickiego 35 w Nowej Dębie". Wprowadzenie 
zmiany pozwoli Wspólnocie na skuteczniejsze aplikowanie o dofinasowanie realizacji projektu 
„głębokiej termomodernizacji" ze środków europejskich. Z kolei wprowadzenie do PGN projektu 
pn. „Rozwój instalacji OZE w podsektorze budownictwa mieszkaniowego indywidualnego na 
terenie gminy Nowa Dęba" ujętej w tabeli 25, pozwoli Gminie Nowa Dęba na aplikowanie o 
środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 
W przypadku uzyskania dofinasowania ze środków tych będą mogli skorzystać właściciele 
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domów jednorodzinnych z ternu naszej gminy. Z-ca burmistrza Leszek Mirowski poinformował, 
że dotychczas wpłynęło ~350 deklaracji ze strony mieszkańców o dofinansowanie projektów. 
Dodał, że dofinansowanie ma wynosić 30% kosztów. 
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda oraz komisji 
Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska Andrzej Wołosz poinformowali, że obie komisje 
pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Uwag i pytań nie było.  
UCHWAŁA NR XXVI/235/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
UCHWALENIA ZMIANY PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY 
NOWA DĘBA została podjęta przy 14 głosach „za”.   
6)     Barbara Duda kierownik ref. Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym. 
Poinformowała, że mieszkaniec sołectwa Chmielów zwrócił się z wnioskiem o sprzedaż 
(przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) nieruchomości nr 2880/1 o 
powierzchni 0,3300 ha, położonej w Chmielowie, której jest użytkownikiem wieczystym wspólnie 
z małżonką. Dodała, że w związku z tym, że przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami 
zezwalają na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika 
wieczystego, w związku z czym sprzedaż na rzecz wnioskodawcy jest zasadna.  
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
UCHWAŁA NR XXVI/236/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
WYRAŻENIA ZGODY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE 
BEZPRZETARGOWYM została podjęta przy 14 głosach „za”. 
7)    Kolejno Barbara Duda  przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości w trybie bezprzetargowym. Następnie wyjaśniła, że Anita Śmiech zwróciła się z 
wnioskiem o sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki nr 299/8 położonej w Nowej Dębie w 
celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki nr 299/3, której 
jest właścicielem. Działka nr 299/8 ze względu na swój kształt i położenie w sąsiedztwie 
nieruchomości leśnej nie może być zagospodarowana jako samodzielna nieruchomość, w związku 
z tym zasadna jest jej sprzedaż w trybie bezprzetargowym. Dodała też, że PSS „Społem” jako 
użytkownik sąsiedniej działki, nie wyraziła zainteresowania nabyciem tej 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 XXVI/237/2016 RADY 
MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA SPRZEDAŻ 
NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM została przyjęta przy 14 głosach 
„za”. 
8)    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 uchwała dotyczy wyrażenia zgody na najem na okres trzech lat zajmowanego 
lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 36,60m2, usytuowanego w budynku nr 3 przy ulicy Al. 
Zwycięstwa w Nowej Dębie na potrzeby zakładu krawieckiego. 
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pytań nie było.  
UCHWAŁA NR XXVI/238/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE KOLEJNEJ UMOWY NAJMU LOKALU 
UŻYTKOWEGO została podjęta przy 14 głosach „za”. 
9)  Następnie Ewa Rozenbajgier przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia dni i 
godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i 
zakładów usługowych na terenie miasta i gminy Nowa Dęba. 
Następnie poinformowała, że przedłożony projekt uchwały zmienia unormowania zawarte w 
uchwałach Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 13 lutego 1996 r. w sprawie dni i godzin 
otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i 
usługowych dla ludności oraz z 14 lutego 1997 r. zmieniającej tę uchwałę. Uchylenie w/wym. 
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przepisów podyktowane jest koniecznością zmiany zawartych w niej unormowań prawnych, które 
wykraczają poza zakres upoważnienia ustawowego i nie znajdują uzasadnienia w treści przepisów 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Przepisy wprowadzające kodeks pracy. Zapisy dotyczące 
odmiennego potraktowania placówek handlu detalicznego prowadzących sprzedaż napojów 
alkoholowych zostały zakwestionowane przez sądy administracyjne, które stwierdziły, że 
niezgodne z prawem jest ograniczenie w uchwale wydanej na podstawie wyżej cyt. ustawy czasu 
pracy niektórych placówek ze względu na niebezpieczeństwo zakłócania porządku, czy też np. ze 
względu na chęć ograniczenia dostępności alkoholu. Tym celom służą zupełnie inne instrumenty 
prawne. Również zapisy zawarte w treści uchwały dotyczące umieszczania wywieszki o czasie 
pracy również wykraczają poza upoważnienie ustawowe. W orzecznictwie sądów 
administracyjnych stwierdza, się, że kompetencje rad gmin określone w przepisach ustawy j.w. są 
ograniczone jedynie do określania godzin otwierania i zamykania placówek handlowych i 
usługowych, nie obejmują natomiast nakładania na właścicieli placówek handlowych, zakładów 
gastronomicznych i usługowych dodatkowego obowiązku umieszczania w widocznym miejscu 
informacji o czasie pracy placówki, jak też ustanawiania jakichkolwiek przepisów karnych. 
W orzecznictwie zwraca się uwagę na to, że rada gminy określając godziny otwierania i 
zamykania tych placówek, każdorazowo winna uwzględnić, że wydawane przez nią przepisy 
stanowią regulację praw i obowiązków pracodawcy i pracowników, a więc materię ściśle 
związaną z prawem pracy. Temu i tylko temu celowi ma służyć regulacja zawarta w aktach prawa 
miejscowego. W myśl nowych regulacji, zniesiona została możliwość prowadzenia sklepu 
całodobowego. 
Przewodniczący komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki Ryszard Szafran 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Poinformował również, że 
komisja zawnioskowała, aby w § 5 projektu uchwały o treści: „W zakładach gastronomicznych 
prowadzących działalność rozrywkową w tym dyskotekową znajdujących się w budynkach do 
tego przeznaczonych ustala się godziny otwierania i zamykania we wszystkie dni tygodnia w 
przedziale czasowym pomiędzy 800 – 100” zmienić godzinę zamykania na 300. 
W trakcie dyskusji radni wypowiadali się na temat regulacji zawartych w uchwale, a w 
szczególności dotyczących zamykania lokali gastronomicznych, których działalność 
niejednokrotnie zakłóca porządek publiczny oraz spokój mieszkańców. 
Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący obrad Jacek Szpunar poddał pod głosowanie zgłoszoną 
przez komisję statutową poprawkę, która została przyjęta przy 11 głosach „za” i 3 „przeciwnych”. 
Następnie UCHWAŁA NR XXVI/239/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W 
SPRAWIE OKREŚLENIA DNI I GODZIN OTWIERANIA ORAZ ZAMYKANIA 
PLACÓWEK HANDLU DETALICZNEGO, ZAKŁADÓW GASTRONOMICZNYCH I 
ZAKŁADÓW USŁUGOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY NOWA DĘBA została 
przyjęta przy 13 głosach „za” i 1 „przeciw”. 
10) Barbara Sudoł kierownik ref. Organizacyjnego UMiG przedstawiła projekt uchwały RM w 
sprawie rozpatrzenia skargi. W uzasadnieniu poinformowała, że Komisja Rewizyjna rozpatrzyła 
sprawę, którą skierował do Rady Wojewoda Podkarpacki, dotyczącą skargi na postępowanie 
burmistrza miasta i gminy Nowa Dęba w sprawie dewastacji i kradzieży tłucznia z pobocza przy 
ulicy Kruczej w Nowej Dębie – osiedle Dęba. Komisja wnikliwie zapoznała się z problemem 
zgłoszonym przez osobę skarżącą. Komisja nie zgodziła się z zarzutem braku działań ze strony 
burmistrza i podległego mu urzędu w sprawie dewastacji mienia gminnego w postaci uszkodzenia 
utwardzonego pobocza ul. Kruczej w Nowej Dębie. 
Komisja uznała, że sprawa podnoszona przez skarżącego jest typowym konfliktem sąsiedzkim, 
który powinien być załatwiony w drodze powództwa cywilnego. W celu zażegnania tego konfliktu 
Gmina ze swej strony podejmie działania w zakresie wykonania odwodnienia ulicy Kruczej, po 
zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie. Reasumując, komisja uznała skargę za 
bezzasadną i takie stanowisko przedstawia Radzie Miejskiej. 
Następnie Przewodniczący komisji Jan Flis zapoznał Radę z protokołem z posiedzenia komisji z 
dnia 7 października 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi oraz udzielił wyjaśnień na temat 
przebiegu prac komisji w tej sprawie. 
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W związku z tym, że na obrady sesji przybyła strona – uczestnik sprawy, przewodniczący Jacek 
Szpunar udzielił głosu p. Elżbiecie Kozdębie.  W kilku zdaniach p. Kozdęba przedstawiła 
przebieg konfliktu powiedziała, że jest nękana przez sąsiada i pomimo interwencji 
funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz prób mediacji, konflikt nie został rozwiązany. Wyraziła 
nadzieję, że deklaracja burmistrza dotycząca wykonania odwodnienia ulicy Kruczej przyniesie 
oczekiwane zakończenie sporu. 
Głos w sprawie zabrał również przewodniczący Zarządu Osiedla Dęba Władysław Flis, który 
opowiedział się za podjęciem działań mających na celu zażegnanie nieporozumień sąsiedzkich.  
Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały w wyniku 
którego, UCHWAŁA NR XXVI/240/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W 
SPRAWIE ROZPATRZENIA SKARGI, uznająca skargę za bezzasadną została podjęta 
jednogłośnie – 14 głosów „za”. 
Ad.  7. 
Wiesław Ordon przedłożył Informację Burmistrza Miasta Gminy Nowa Dęba o dokonanej 
analizie oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia za 2015 rok. 
Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
Następnie Jacek Szpunar złożył informację Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowej Dębie o 
dokonanej analizie oświadczeń majątkowych radnych RM za 2015 rok. 
Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
Ad.  8. 
W punkcie interpelacje i zapytania radnych Elżbieta Gil Sekretarz Gminy poinformowała, że w 
okresie od ostatniej sesji radni  złożyli interpelacje w sprawach: 
1) 28.09.2016 r. Tomasz Wolan w spr. ustawienia lustra drogowego w Jadachach. 
2) 29.09.2016 r. Marian Tomczyk w spr. wykonania oprysku plantacji wierzby energetycznej w 
Cyganach. 
3) 06.10.2016 r. Marian Tomczyk w spr. oznakowania drogi powiatowej na terenie soł. Cygany. 
Następnie Sekretarz zapoznała Radę z odpowiedzią burmistrza na interpelacje.  
Ad.  9. 
W wolnych wnioskach i informacjach głos zabrali: 
Skarbnik Gminy Alicja Furgał poinformowała, że opublikowany został Komunikat Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 roku w sprawie średniej ceny 
skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 
podatkowy 2017. Prezes GUS ogłosił, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów 
poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017 wynosi 52,44 zł za 1 dt. Zatem 
podatek rolny na rok podatkowy 2017 wynosił będzie: 

1. od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych – równowartość pieniężną 2,5 q 
żyta, czyli 52,44 zł x 2,5 = 131,10 zł, 

2. od 1 ha gruntów pozostałych – równowartość pieniężną 5 q żyta, czyli 52,44 zł x 5 = 
262,20 zł. 

Oczywiście rady gmin są uprawnione do obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa 
obliczania podatku rolnego na obszarze gminy. 
Burmistrz poinformował, że nie będzie wnosił o podwyższenie stawki podatku rolnego na 2017 
rok. Dodał, że stawki podatku od środków transportowych nie będą zwiększone. 
 
Marian Tomczyk poruszył sprawy; 
- niszczenia nawierzchni asfaltowych na drogach w Cyganach przez ciężkie pojazdy, które 
dowożą materiał na drogi obecnie remontowane, 
-  remontu kotłowni w szkole podstawowej w Cyganach, 
-  odwodnienia drogi Piasek w Cyganach, 
-  zainstalowania lustra drogowego przy wyjeździe z drogi gminnej na powiatową w Cyganach. 
Do zgłoszonych spraw ustosunkował się z-ca burmistrza Leszek Mirowski. 
Tomasz Gazda wniósł o oznakowanie ulicy Szypowskiego tj. wyjazdu ze strefy na drogę główną. 
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Janina Lubera zgłosiła potrzebę wykonania oświetlenia od strony podwórek przy 1Maja 1 i 
Mickiewicza 2. Z-ca burmistrza powiedział, że jest to temat do projektu budżetu na 2017 rok. 
W kolejnym pytaniu zwróciła się do burmistrza, czy w związku ze zbliżającą się reformą oświaty 
rozpatrywana jest sprawa możliwości przyjęcia przez SP Nr 2 wszystkich uczniów ośmioklasowej 
szkoły podstawowej.  
Marian Tomczyk zabrał głos w sprawie sprzedaży budynku ośrodka zdrowia w Chmielowie. 
Zwrócił się do burmistrza o informację w tej sprawie dla radnych, sołtysów oraz społeczności, 
która od lat korzysta z opieki zdrowotnej świadczonej w tym ośrodku oraz o udział w rozmowach 
w tym temacie przedstawicieli środowisk reprezentujących mieszkańców sołectw Chmielów, 
Cygany i Jadachy. Burmistrz odpowiedział, że budynek jest własnością Powiatu, a jego 
dotychczasowe działania prowadzone są w kierunku kontynuacji działalności leczniczej w 
budynku ośrodka dla mieszkańców naszej gminy. 
Marzena Chmielowiec zwróciła uwagę, że kilkakrotnie wnioskowała o przedstawienie informacji 
dotyczącej kosztów cmentarza komunalnego w Nowej Dębie i do dnia dzisiejszego nie uzyskała 
takiej informacji. 
Ad. 10. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, I Wiceprzewodniczący Jacek Szpunar ogłosił zamknięcie 
obrad XXVI sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Nowej Dębie.     
              
                                                                                                
                                                                                                     I WICEPRZEWODNICZĄCY RADY  
                                    Jacek Szpunar 
                                                                   
Protokół sporządziła:                                                                                                 
Elżbieta Goclan           
 
 
 
 
                                                                         


