
 
P R O T O K Ó Ł  Nr XXVII/2016 

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

 
 
 XXVII sesja Rady Miejskiej w Nowej Dębie odbyła się w sali narad Urzędu Miasta i 
Gminy Nowa Dęba i trwała od godz. 1500  do godz. 1750. 
W sesji uczestniczyło 14 radnych zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik Nr 1 do 
protokołu. Radny nieobecny Tomasz Wolan. 
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 XXVI 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) uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2019, 
4) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz 

trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, 
5) zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na rok 2016, 
6) uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2017 rok, 

7) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy (garaże), 
8) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (Krasickiego), 
9) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, 
10) wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, 
11) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, 
12) uchwalenia wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i 

urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie, 

13) zatwierdzenia taryfy określonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 
zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowa Dęba, 

14) dopłat do ceny 1m3 dostarczonej wody oraz odprowadzonych ścieków dla gospodarstw 
domowych z terenu gminy Nowa Dęba, 

15) nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba”, 
16) nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba”, 
17) nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba”, 
18) nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba”. 

7.  Interpelacje i zapytania radnych. 
8. Wolne wnioski i informacje. 
9. 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. 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 XXVI sesji 
z 19 października 2016 r.  
Uwag nie zgłoszono. Protokół został przyjęty przy 14 głosach „za”. 
Ad.  4. 
Burmistrz MiG Wiesław Ordon przedstawił informację o pracach między sesjami tj. za okres od 
17 października do 27 listopada 2016 r. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
Pytań w związku ze złożoną informacją 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 w przedłożonym projekcie uchwały 
zmieniającej budżet, po stronie dochodowej wprowadzono środki zgodnie z dyspozycjami 
zawartymi w uchwałach zebrań wiejskich sołectw Chmielów, Cygany i osiedla Dęba  oraz środki 
uzyskane od ubezpieczyciela z tytułu zalania w SP w Alfredówce i przeznaczono je na wykonanie 
remontu w tej szkole. W związku z większymi niż pierwotnie planowano wpływami z tytułu 
koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych dodatkowe środki wprowadzono po stronie 
dochodowej i rozdysponowano je zgodnie z projektem uchwały merytorycznej – przeciwdziałanie 
alkoholizmowi. Po stronie wydatkowej dokonano korekty zapisów klasyfikacji budżetowej z 
działu 900 do działu 400. Ponadto wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne 
realizowane w latach poprzednich, a związane z budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
podpiwniczonego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Nowej Dębie - aktualizacja 
kosztorysu. Zwiększono wydatki na pokrycie wynagrodzeń w żłobku miejskim, gdzie pierwotny 
budżet na 2016 rok zabezpieczał w pełni wydatki żłobka, jednakże dotacja, która była pierwotnie 
planowana z budżetu państwa uległa zmniejszeniu, tym samym pomniejszając wydatki na bieżące 
funkcjonowanie jednostki. Zabezpieczono również środki do końca 2016 roku przeznaczone na 
dotację dla niepublicznego przedszkola Krasnal w związku ze zmianą wysokości dofinansowania 
z 75% na 90%, oraz zwiększeniem dotacji. Zabezpieczono środki dla innych gmin w związku z 
przebywaniem dzieci z terenu gminy Nowa Dęba w przedszkolach publicznych i niepublicznych 
w innych gminach. Brakujące środki zabezpieczono z wykupu gruntów i nieruchomości oraz w 
budowy kanalizacji sanitarnej w Alfredówce. 
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt, w wyniku którego UCHWAŁA NR 
XXVII/241/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE ZMIAN 
W BUDŻECIE MIASTA I GMINY NOWA DĘBA NA 2016 ROK została przyjęta 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. 
Uzasadniając projekt poinformowała, że zarówno plan dochodów jak i wydatków WPF 
dostosowany został do dokonanych zmian w budżecie wg stanu na 30 listopada 2016 r.  
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Ogółem plan dochodów jak i wydatków w 2016 roku w stosunku do ostatniej zmiany WPF wg 
stanu na 19.10.2016 r. uległ zwiększeniu o kwotę 503.280,-zł. Następnie Skarbnik udzieliła 
szczegółowych wyjaśnień na temat zmian WPF. 
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. Uwag i pytań nie było.  
UCHWAŁA NR XXVII/242/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NOWA DĘBA, została 
podjęta przy 14 głosach „za”. 
3)     Maria Tomczyk Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła 
projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 
2019. Następnie poinformowała, że z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 
czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z  ustawą do zadań 
własnych gminy należy opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania 
rodziny. Program uchwalany jest przez radę gminy, z uwzględnieniem potrzeb społecznych 
związanych z realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny. Program stanowi podstawę do 
planowania budżetu na kolejne lata, a jego głównym celem jest budowa systemu wspierania 
rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej. Dodała, że 
pierwszy Program Wspierania Rodziny w Gminie Nowa Dęba na lata 2013-2015 został przyjęty 
przez Radę Miejską dnia 17 kwietnia 2013 r. , a obecny projekt stanowi kontynuację programu w 
Gminie na kolejne 3 lata. 
Przewodniczący komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki Ryszard Szafran 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Uwag i pytań nie było.  
UCHWAŁA NR XXVII/243/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2016 – 
2019, została podjęta przy 14 głosach „za”. 
4)    Renata Bal Dyrektor Biura Obsługi Jednostek Samorządowych przedstawiła projekt uchwały 
RM w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz 
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. W uzasadnieniu 
poinformowała, że przedłożony projekt uchwały reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji 
przekazywanych z budżetu Gminy Nowa Dęba dla prowadzonych na jej terenie przedszkoli 
niepublicznych tj. zakres danych, które powinien zawierać wniosek o udzielenie dotacji, podstawę 
jej obliczenia, termin i sposób rozliczenia, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i 
wykorzystania dotacji. Dodała, że przyjęcie projektu uchwały podyktowane jest koniecznością 
dostosowania prawa miejscowego do znowelizowanych przepisów prawa oświatowego na 
podstawie ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 
innych ustaw. Wyjaśniła również, że zmianie uległy zapisy w I części uchwały tj. sposób 
wyliczenia dotacji, której kwota ma wynosić 90% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola. 
Dodała, że poprzednio wynosiła 75%.  
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek oraz Stanisław Skimina Przewodniczący 
Komisji Oświaty poinformowali, że obie komisje podczas wspólnego posiedzenia pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały. 
Tomasz Gazda zwrócił uwagę na wysokość dopłaty z budżetu do 29 dzieci spoza gminy 
uczęszczających do przedszkola Krasnal, która w skali roku wynosi ~40 tys. plus utracona z tego 
tytułu subwencja. 
Tomasz Dziemianko uważa, że nie są to środki stracone, ponieważ rodzice dzieci np. dokonując 
zakupów pozostawiają te środki w kasie nowodębskich przedsiębiorców. 
Przewodniczący Wojciech zapytał, czy zgodnie z zapisami uchwały w jednostce była 
przeprowadzona kontrola pod kątem prawidłowości pobrania dotacji i jej wykorzystywania. 
Burmistrz odpowiedział, że nie. Powiedział, że po wejściu w życie uchwały planuje 
przeprowadzenie takiej kontroli. Innych pytań nie było.  
UCHWAŁA NR XXVII/244/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
USTALENIA TRYBU UDZIELANIA I ROZLICZANIA DOTACJI DLA 
NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI ORAZ TRYBU I ZAKRESU KONTROLI 
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PRAWIDŁOWOŚCI ICH POBRANIA I WYKORZYSTYWANIA, została podjęta przy 10 
głosach „za” i 4 „przeciw”. 
5)   Mieczysław Nalepa Komendant Straży Miejskiej przedstawił projekt uchwały RM w sprawie 
zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 
2016. W uzasadnieniu poinformował, że na podstawie przepisów ustawy o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym 
objętym zezwoleniem w trzech równych ratach. Do dnia 1 października 2016 r. wpłaty z tego 
tytułu zamknęły się kwotą 317.370,- zł. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. 
zakładały, że na ich realizację przeznaczono kwotę 300.000,- zł. Ze względu na to, iż kwota 
wpływu ze sprzedaży alkoholu jest wyższa niż założono, a także w związku z niewykorzystaniem 
środków finansowych na realizację niektórych zadań ujętych w Gminnym Programie na rok 2016 
zachodzi konieczność dokonania korekty szczegółowego podziału środków. Następnie zapoznał 
Rade z propozycją i rozdysponowania, zgodnie z projektem uchwały. 
Przewodniczący komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki Ryszard Szafran 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
W związku z zapytaniem Zbigniewa Karkuta nt zasad zakupu sprzętu sportowego ze środków 
profilaktyki alkoholowej, Komendant udzielił informacji w tej sprawie. Innych pytań nie było. 
UCHWAŁA NR XXVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
ZMIANY GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2016 została przyjęta przy 14 głosach „za”. 
6)    Sławomir Białas Kierownik Ref. Rozwoju Lokalnego i Programów Pomocowych przedstawił 
projekt uchwały RM w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Nowa Dęba 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2017 rok. Poinformował, że ustawa  o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie przewiduje możliwość wspierania organizacji pozarządowych oraz innych 
podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji przez nie zadań własnych 
gminy. Wspieranie działalności może odbywać się w formach finansowych lub pozafinansowych, 
jednakże dopiero po uchwaleniu przez Radę Miejską "Programu współpracy Gminy Nowa Dęba z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotom prowadzącym działalność pożytku 
publicznego na 2017 rok". Zespół Współpracy wypracował projekt Programu, który został 
poddany konsultacjom społecznym.  W projekcie budżetu zaplanowane zostały środki na wsparcie 
finansowe zadań przewidzianych do realizacji w roku 2017.  
Przewodniczący komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki Ryszard Szafran 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Uwag i pytań nie było.  
UCHWAŁA NR XXVII/246/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
UCHWALENIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY NOWA DĘBA 
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI 
PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2017 ROK, 
została podjęta przy 14 głosach „za”.   
7)       Barbara Duda kierownik ref. Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości przedstawiła 
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy. 
Poinformowała, że w drodze uchwały RM wyraża zgodę na zawarcie na czas nieoznaczony 
kolejnych umów dzierżawy dla dotychczasowych dzierżawców nieruchomości: nr ewid. 35/3 o 
powierzchni 0,2238 ha, nr ewid 161/4 o powierzchni 0,5726 ha położonych w Nowej Dębie z 
przeznaczeniem pod lokalizację garaży. 
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Uwag nie było. UCHWAŁA NR XXVII/247/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W 
SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE KOLEJNYCH UMÓW DZIERŻAWY 
została podjęta przy 14 głosach „za”. 
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8)    Barbara Duda przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy dzierżawy. 
Powiedziała, że uchwała dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony kolejnej 
umowy dzierżawy części nieruchomości nr 403/1 o powierzchni 25 m², położonej w Nowej Dębie 
przy ul. Krasickiego, dla Bomar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, jednakże z wnioskiem o skrócenie okresu 
dzierżawy do 3 lat. Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek komisji, który został przyjęty 
przy 14 głosach „za”, a następnie UCHWAŁA NR XXVII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W 
NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE KOLEJNEJ 
UMOWY DZIERŻAWY została podjęta przy 14 głosach „za”. 
9)    Barbara Duda przedstawiła projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości. Poinformowała, że współwłaściciele działki nr 815/15 o pow. 0,0585 ha położonej 
w Nowej Dębie – obręb Dęba wystąpili do gminy o wykup tej działki. Powiedziała, że działka 
została zajęta pod wał zalewu, a jej wykup przez gminę pozwoli uregulować stan prawny zajętego 
gruntu. 
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Uwag nie było. UCHWAŁA NR XXVII/249/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W 
SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA NABYCIE NIERUCHOMOŚCI została podjęta przy 
14 głosach „za”. 
10)    Kolejno Barbara Duda przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.  
Następnie poinformowała, że nieruchomość nr 417 o powierzchni 0,1537 ha położona w Nowej 
Dębie przy ul. Leśnej stanowi własność Gminy Nowa Dęba i zgodnie z ustalonymi warunkami 
zabudowy przeznaczona jest do zabudowy budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, a  
przedstawiony projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste tej 
nieruchomości w drodze przetargu z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego. 
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Uwag nie było. UCHWAŁA NR XXVII/250/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W 
SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ODDANIE NIERUCHOMOŚCI W 
UŻYTKOWANIE WIECZYSTE została podjęta przy 14 głosach „za”. 
11)    Następnie Barbara Duda przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. 
Poinformowała, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie z mieszkańcem 
sołectwa Chmielów kolejnej umowy dzierżawy działki nr ewid. 2634/2 o pow. 0,081 ha położonej 
w obrębie Chmielów z przeznaczeniem na cele rolnicze. Wnioskodawca dzierżawił już działkę 
przez okres trzech lat. Na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy działki wyraziło zgodę Zebranie 
Wiejskie Mieszkańców Sołectwa Chmielów podczas zebrania w dniu 25 września 2016r. 
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Uwag nie było. UCHWAŁA NR XXVII/251/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W 
SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE KOLEJNEJ UMOWY DZIERŻAWY 
została podjęta przy 14 głosach „za”. 
12)    Ewa Rozenbajgier kierownik ref. Spraw Komunalnych i Społecznych przedstawiła projekt 
uchwały RM w sprawie uchwalenia wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie. 
W uzasadnieniu poinformowała, że przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków nakładają na rady gmin obowiązek uchwalenia wieloletnich 
planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w 
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posiadaniu przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych. Dalej poinformowała, co w 
szczególności określa Plan oraz dodała, że jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi 
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz ustaleniami 
zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków. Przewodniczący komisji Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska Andrzej Wołosz 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Pytań i uwag nie było. UCHWAŁA NR XXVII/252/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ 
DĘBIE W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEGO PLANU ROZWOJU I 
MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ 
KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU PRZEDSIĘBIORSTWA 
GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W NOWEJ DĘBIE 
została podjęta przy 14 głosach „za”. 
13)    Następnie Kierownik ref. Spraw Komunalnych i Społecznych przedstawiła projekt uchwały 
RM w sprawie zatwierdzenia taryfy określonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowa Dęba. 
Następnie poinformowała, że Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.z 
o.o. w Nowej Dębie świadczące usługi w zakresie zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego 
odprowadzania ścieków dla usługobiorców z terenu gminy Nowa Dęba przedłożyło stosowny 
wniosek w dniu 20.10.2016 r. tj. na 70 dni przed planowaną datą wejścia taryfy w życie, czyli 
1.01.2017r., opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dodała, że Rada podejmuje 
uchwałę o zatwierdzeniu taryfy w terminie 45 dni od daty złożenia wniosku o zatwierdzenie 
taryfy, albo o odmowie zatwierdzenia taryfy, jeżeli została ona sporządzona niezgodnie z 
przepisami. 
Skutkiem uchwały, mieszkańcy gminy Nowa Dęba od 1 stycznia 2017 r. będą więcej płacić za 
wodę i ścieki. Łącznie będzie to wzrost o 50 groszy na metrze sześciennym. Spółka przedstawiła 
taryfę, w której cena za wodę nie wzrastała, rosła natomiast cena za odprowadzenie ścieków. 
Wynikało to przede wszystkim z kosztów, jakie spółka ponosiła w utrzymaniu całego systemu 
kanalizacyjnego, który na terenie miasta jest przestarzały i wymaga ciągłego dofinansowania. 
Awarie na sieci kanalizacyjnej znalazły swoje odzwierciedlenie w taryfie. 
Aby obniżyć wydatki mieszkańców, radni na wniosek burmistrza ustalili dopłaty do cen na wodę i 
ścieki. Dopłaty pochłoną z budżetu gminy około 700 tys. zł. Jeżeli średnie zużycie wody na osobę 
zostało przyjęte na poziomie 3 metrów sześciennych, to w skali miesiąca na osobę opłata wzrośnie 
o 1,50 zł.  
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja niejednomyślnie 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Uwag i pytań nie było.  
Pytań i uwag nie było. UCHWAŁA NR XXVII/253/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ 
DĘBIE W SPRAWIE ZATWIERDZENIA TARYFY OKREŚLONEJ PRZEZ 
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z 
O.O. W NOWEJ DĘBIE DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I 
ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY NOWA DĘBA 
została podjęta przy 7 głosach „za”, 1 „przeciw” i 6 „wstrzymujących się”. 
14)    Ewa Rozenbajgier przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie dopłat do ceny 1m3 
dostarczonej wody oraz odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych z terenu gminy 
Nowa Dęba. 
Uzasadniając projekt powiedziała, że  zgodnie z przepisami prawa, rada gminy może podjąć 
uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług 
wodociągowo-kanalizacyjnych, a dopłatę gmina przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo-
kanalizacyjnemu. Powiedziała, że projekt uchwały zakłada dopłatę do ceny 1 m3 dostarczonej 
wody dla jednej taryfowej grupy obejmującej gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych 
jedno i wielorodzinnych z terenu gminy Nowa Dęba, w kwocie 0,61zł brutto, czyli o 0,30zł mniej 
niż dotychczas oraz dopłatę do ceny 1 m3 odprowadzonych ścieków dla tej samej grupy w kwocie 
1,10zł brutto, czyli o 0,30zł więcej niż dotychczas począwszy od 1 stycznia 2017 r. Kwota dopłaty 
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do ceny 1 m3 dostarczonej wody została ustalona w dniu 7 lipca 2016r. podczas wspólnego 
posiedzenia Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji. Zgodnie z 
ustaleniami, zmniejszona do 0,61zł brutto dopłata do ceny 1 m3 dostarczonej wody przy 
zwiększonej dopłacie do ceny1 m3 odprowadzonych ścieków wynoszącej 1,10zł brutto ma na celu 
złagodzenie podwyżki cen odprowadzonych ścieków wynikającej z taryfy przedłożonej do 
zatwierdzenia przez PGK i M Sp. z o.o. w Nowej Dębie.  Przy dopłacie do ceny 1 m3 dostarczonej 
wody wynoszącej 0,61zł brutto z dniem 1.01.2017r. gospodarstwa domowe będą ponosiły opłaty 
w wysokości 4,21złbrutto za 1m3 dostarczonej wody – na poziomie wyższym od roku 
poprzedniego o 0,30zł. Natomiast przy dopłacie do ceny 1 m3 odprowadzonych ścieków 
wynoszącej 1,10zł brutto, gospodarstwa domowe będą ponosiły opłaty w wysokości 4,98zł brutto 
za 1m3 odprowadzonych ścieków - na poziomie wyższym od roku poprzedniego o 0,20zł za 1m3. 
Pytań i uwag nie było. UCHWAŁA NR XXVII/254/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ 
DĘBIE W SPRAWIE DOPŁAT DO CENY 1M3 DOSTARCZONEJ WODY ORAZ 
ODPROWADZONYCH ŚCIEKÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TERENU 
GMINY NOWA DĘBA została podjęta przy 9 głosach „za” i 5 „wstrzymujących się”. 
Salę obrad opuścił radny Jacek Szpunar – obecnych 13 radnych. 
Kolejno Przewodniczący Wojciech Serafin przystąpił do punktu, w którym zgodnie z porządkiem 
obrad odbędzie się głosowanie nad kandydatami wytypowanymi do nadania tytułu „Zasłużony dla 
Miasta i Gminy Nowa Dęba”. Następnie poinformował, że w związku z przypadającą w tym roku 
55 rocznicą nadania praw miejskich Nowej Dębie,  Rada Miejska zamierza uhonorować medalem 
„Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba” osoby oraz instytucje, które wniosły znaczący wkład 
w rozwój naszego miasta, którzy swój czas i wysiłek kierowali na rozwiązywanie lokalnych 
problemów, pobudzali inicjatywę społeczną, angażowali siebie i innych do pracy w organizacjach 
pozarządowych. Nawiązał do uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustanowienia tytułów 
„Honorowy Obywatel Gminy Nowa Dęba” i „Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba”. Dodał 
też, że Kapituła Medalu pozytywnie zaopiniowała złożone 4 wnioski, w tym 3 o uhonorowanie 
osób fizycznych oraz 1 dla zespołu folklorystycznego.  
Ryszard Szafran Przewodniczący komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki 
poinformował, że komisja zapoznała się ze zgłoszonymi kandydaturami wraz z uzasadnieniem do 
każdego wniosku. Komisja pozytywnie zaopiniowała 4 projekty uchwał w sprawie  nadania 
Tytułów „Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba”. Następnie Sekretarz Gmin Elżbieta Gil 
przedstawiała kolejno projekty uchwał Rady Miejskiej: 
15)  Józef Antończyk w uznaniu zasług w działalności pedagogicznej i społecznej. 
UCHWAŁA NR XXVII/255/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
NADANIA TYTUŁU „ZASŁUŻONY DLA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA” podjęta 13 
głosami „za”. 
16) Wiktoria Antończyk, w uznaniu zasług w działalności pedagogicznej i wychowawczej. 
UCHWAŁA NR XXVII/256/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
NADANIA TYTUŁU „ZASŁUŻONY DLA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA” podjęta 13 
głosami „za”. 
17) Józefa Maria Kaczmarek, w uznaniu zasług w działalności społecznej na rzecz emerytów i 
rencistów. 
UCHWAŁA NR XXVII/257/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
NADANIA TYTUŁU „ZASŁUŻONY DLA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA” podjęta 13 
głosami „za”. 
18)  Zespół Folklorystyczny "CYGANIANKI", w uznaniu zasług w działalności artystycznej,  
w szczególności kultywowania kultury lasowiackiej. 
UCHWAŁA NR XXVII/258/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
NADANIA TYTUŁU „ZASŁUŻONY DLA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA” podjęta 13 
głosami „za”. 
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Ad.  7. 
W punkcie interpelacje i zapytania radnych Elżbieta Gil Sekretarz Gminy poinformowała, że w 
okresie od ostatniej sesji radny Stanisław Skimina złożył interpelację w sprawie usunięcia 
siedliska bobrów w rzece Mokrzyszówka. 
Następnie Sekretarz zapoznała Radę z odpowiedzią burmistrza w tej sprawie.  
Ad.  8. 
W wolnych wnioskach i informacjach głos zabrali: 
Andrzej Wołosz zwracając się do burmistrza zaproponował wystąpienie z wnioskiem do GDDKiA 
Oddz. w Rzeszowie w sprawie zainstalowania odcinkowego pomiaru prędkości na DK 9 na 
długości miasta Nowa Dęba. Radny uzasadniał taką potrzebę względami bezpieczeństwa na tej 
drodze, wspomniał przy tym o śmiertelnym wypadku, który miał miejsce w ostatnim czasie. 
Jan Flis poparł wniosek A. Wołosza. 
Marian Tomczyk zabrał głos w sprawach; 
- spadku ciśnienia wody w kaloryferach w szatni w Cyganach, 
- informowania właściwych służb o konieczności czyszczenia koryta rz.Trześniówka. 
Janina Lubera zwróciła się do burmistrza z zapytaniem w sprawach; 
- czy prowadził rozmowy ze Starostą Tarnobrzeskim w sprawie remontu dachu na budynku ZS  
Nr 1, 
- czy w projekcie budżetu gminy na 2017 r. przewidział środki na dokumentację techniczną 
budowy oświetlenia terenów pomiędzy budynkami 1Maja i Mickiewicza. 
Burmistrz odpowiedział, że wskazane zadanie nie jest ujęte w projekcie budżetu. Wymienił przy 
tym zadania na które gmina posiada już dokumentację, zwrócił uwagę na priorytety w tym 
zakresie jakimi są oświetlenie terenu zalewu oraz rejonu ulic Aleja Zwycięstwa i Kościuszki. 
 
Przewodniczący Wojciech Serafin zapoznał radnych z pismami, które wpłynęły do RM; 
 
1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie w drodze uchwały XXV/3284/2016 z 15 
listopada 2016 stwierdziła nieważność uchwały Nr XXVI/233/2016 RM w Nowej Dębie z 
19.10.2016 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Nowa Dęba – 
w całości. 
Z-ca burmistrza Leszek Mirowski w skrócie ustosunkował się do zarzutów RIO. Powiedział, że 
nowa uchwała będzie uwzględniała uwagi organu nadzoru, a na dzień dzisiejszy organizacje bądź 
stowarzyszenia, które będą aplikowały o środki z dotacji z budżetu gminy będą bazować na 
zasadach zawartych w poprzedniej uchwale RM.  
Radna Marzena Chmielowiec zapytała kto przygotowywał uchwałę, wyraziła swoje zdanie pod 
adresem pracownika, który przygotowywał projekt i czasu który stracili radni oraz kluby w czasie 
prac nad uchwałą. Wspomniała o ilości zebrań w sprawie konsultacji projektu i zapytała dlaczego 
nie sprawdzono stanu prawnego, bo pozostał wstyd z powodu, że uchwała jest bezprawna. Dodała 
też, że prawnik opiniujący uchwałę powinien się dokształcić.   
2. Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba poinformował, że Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej zostało wyznaczone jako podmiot, w którym wykonywana jest kara 
ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna. Przewidywana liczba skazanych w 2017 
roku to 50 osób. 
3.  Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie przesłał odpis postanowienia z 12.10.2016 r. w 
sprawie skargi kasacyjnej BEGG Sp. z o.o. w Nowej Dębie od postanowienia Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 08.09.2015 w sprawie skargi spółki na uchwałę RM w 
Nowej Dębie z 26 lutego 2015 dotyczącej zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 
4.  Wezwanie do usunięcia stanu sprzecznego z prawem poprzez uchylenie uchwały Rady 
Miejskiej w Nowej Dębie Nr XIX/185/2016 z 28 kwietnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi. 
Wezwanie złożył Aleksander Linart zam. Nowa Dęba. 
5.  Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie uchwały Rady Miejskiej w Nowej 
Dębie Nr XXVI/239/2016 z 19 października 2016 w sprawie określenia dni i godzin otwierania 
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oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów 
usługowych na terenie miasta i gminy Nowa Dęba. 
Wezwanie w imieniu BOMAR Sp. z o.o. zs. w Warszawie złożyła Kancelaria Adwokacka Jan 
Stępień w Tarnobrzegu. 
 
Rada w głosowaniu ( 13 głosów „za” i 1 „przeciw”) zadecydowała o skierowaniu wezwań (pkt.4 i 
5) do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną. 
Przewodniczący ogłosił termin następnej sesji RM na 28 grudnia 2016 r. o godz. 1500 w UMiG. 
  
Ad.  9. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący Wojciech Serafin ogłosił zamknięcie 
obrad XXVII sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Nowej Dębie.           
 
        
                                                                                                
                                                                                                  PRZEWODNICZĄCY RADY  
                           Wojciech Serafin 
                                                                   
Protokół sporządziła:                                                                                                 
Elżbieta Goclan           
 
 
 
 
                                                               


