
 
P R O T O K Ó Ł  Nr XXVIII/2016 

z sesji Rady Miejskiej w Nowej Dębie 
w dniu 28 grudnia 2016 r. 

 
 
 XXVIII sesja Rady Miejskiej w Nowej Dębie odbyła się w sali narad Urzędu Miasta i 
Gminy Nowa Dęba i trwała od godz. 1500  do godz. 1705. 
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 XXVII 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) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, 
3) przekazania w formie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Tarnobrzeskiego, 
4) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola 

publiczne, 
5) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i 

zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, 
6) przyjęcia Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Tarnobrzeskiego Obszaru  

Funkcjonalnego na lata 2014 – 2020, 
7) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na rok 2017, 
8) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017, 
9) rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w wyniku podjęcia przez Radę  

Miejską uchwały Nr XXVI/239/2016 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z 19 października 
2016. 

7.  Interpelacje i zapytania radnych. 
8. Wolne wnioski i informacje. 
9. 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 XXVII 
sesji z 30 listopada 2016 r.  
Marzena Chmielowiec zwróciła uwagę, że w protokole w punkcie 7 porządku obrad, kiedy  
Przewodniczący RM poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie stwierdziła 
nieważność uchwały Nr XXVI/233/2016 RM w Nowej Dębie z 19.10.2016 w sprawie warunków i 



2 
 
trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Nowa Dęba, nie została zamieszczona jej 
wypowiedź dotycząca pracownika, który podsunął uchwałę i czasu który stracili radni oraz kluby 
w czasie prac nad uchwałą. Wówczas radna zapytała kto przygotowywał uchwałę, 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. 
Przewodniczący poinformował, że uwaga zostanie uwzględniona po odsłuchaniu nagrania z 
przebiegu obrad i stwierdzeniu o słuszności wniosku radnej. Innych 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 
28 listopada do 23 grudnia 2016 r. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
Przewodniczący zwrócił się do radnych o zadawanie pytań dotyczących informacji: 
Marian Tomczyk w związku z punktem V.4. dot. akcji pomocy „Paczka Świąteczna dla Polaków 
na Kresach” zaproponował, aby następna zbiórka na ten cel odbyła się w placówkach handlowych 
celem zwiększenia możliwości przekazania darów. 
Burmistrz przyjął sugestię radnego. 
Jan Flis w związku z punktem IX.2 dotyczącym zawarcia umowy na dożywianie prowadzone 
przez MG OPS zwrócił uwagę ,że przetarg wygrała firma z Kielc i zapytał jak odbywa się 
dostarczanie posiłków. Z-ca burmistrza Leszek Mirowski  poinformował, że firma posiada 
kuchnię w Sulisławicach, przez co droga dostarczania posiłków znacznie się zmniejszyła. Dodał 
też, że takie są zasady postępowań przetargowych i odległości nie mają znaczenia. Poinformował 
też, że o ok. 50% spadła liczba chętnych do posiłku oraz wymienił powody, jakie mogły mieć 
wpływ na taką sytuację.  
Stanisław Skimina zwrócił przy tym uwagę, że posiłek do szkoły w Chmielowie przywożony jest 
ok.godz. 9.00 co uważa jest przedwczesne, a dzieci przychodzące na II zmianę spożywają posiłek 
chłodny. L. Mirowski odpowiedział, że godziny dostarczania posiłków ustala dyrektor szkoły. 
Wszelkie wątpliwości i uwagi w tym zakresie należy zgłaszać do K-ka OPS. 
Innych pytań w związku ze złożoną informacją nie było. 
Ad.  5. 
W punkcie zapytania i wnioski mieszkańców głos zabrał Marek Rędziak, który nawiązał do 
uchwały Rady Miejskiej w Nowej Dębie Nr XXVI/239/2016 z 19 października 2016 w sprawie 
określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów 
gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie miasta i gminy Nowa Dęba.  
W swojej wypowiedzi wskazał, że uchwała istotnie narusza przepisy wprowadzające Kodeks 
Pracy, przepisy o swobodzie działalności gospodarczej oraz zasady techniki prawodawczej, 
powołując się przy tym na artykuły Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Przytoczył zarzut, iż 
uchwała różnicuje sytuację prawną podmiotów prowadzących działalność gospodarczą bez 
wskazania konkretnego uzasadnienia, jak również zawiera wyjątki od przyjętych godzin 
otwierania i zamykania placówek. M. Rędziak uważa również, że określenie w uchwale dni i 
godzin otwierania i zamykania placówek handlowych, gastronomicznych bądź usługowych 
stanowi pewnego rodzaju ingerencją w sposób prowadzenia działalności gospodarczej. 
Burmistrz odpowiedział, że przy podejmowaniu uchwały Rada kierowała się przesłankami 
wynikającymi z przepisów Kodeksu Pracy. Uchwała z 19 października br. zmienia unormowania 
zawarte w uchwałach Rady Miejskiej w Nowej Dębie z 1996 i 1997 roku w sprawie dni i godzin 
otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i 
usługowych dla ludności. Uchylenie ww. przepisów podyktowane jest koniecznością zmiany 
zawartych w niej unormowań, które wykraczają poza zakres upoważnienia ustawowego i nie 
znajdują uzasadnienia w treści przepisów kodeksu pracy. Dodał, że był to jedyny cel podjęcia 
uchwały. Ponadto uchwała XXVI/239/2016 nie narusza przepisów prawa, nie nakłada na 
pracodawców żadnych obowiązków, dając im możliwość prowadzenia działalności gospodarczej 
w określonych godzinach. Wobec powyższego stwierdzenie iż uchwała jest krzywdząca wobec 
Spółki BOMAR jest subiektywnym stwierdzeniem i ma charakter osobisty.  
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Przewodniczący RM powiedział, że w punkcie 6 ppkt.9) porządku obrad Rada rozpatrywać będzie 
wezwanie Spółki BOMAR do usunięcia naruszenia prawa i wówczas będzie możliwość 
wysłuchania opinii komisji Rewizyjnej, która rozpatrywała Wezwanie oraz zabrać głos w 
dyskusji. 
 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 rezerwy 
subwencji oświatowej oraz z ARR jako dopłata do mleka i przeznaczono je na brakujące wydatki 
w oświacie. 
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt, w wyniku 
którego UCHWAŁA NR XXVIII/259/2016 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 ustalenia wykazu 
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. W uzasadnieniu poinformowała, że 
w przedłożonym projekcie określone są zadania, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 
2016, są to : 
1. zadanie pn. "Program funkcjonalno-użytkowy na wykonanie mikroinstalacji odnawialnych 
źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej i gospodarstwach domowych", zostało 
zaplanowane w budżecie gminy do realizacji na rok 2016. Zmiana terminu wynika z konieczności 
uwzględnienia wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WP na lata 2014-2020 w zakresie 
konkursu ogłoszonego w ramach Działania 3.1. Rozwój OZE, oś Priorytetowa III Czysta Energia 
w opracowywanej dokumentacji, termin składania 2 marca 2017 r. 
2. w dniu 15 listopada 2016 r. wpłynął wniosek Pani Beaty Barszcz, realizującej na rzecz Gminy 
Nowa Dęba zadanie projektowe pn.:" Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę deptaka 
pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 1 112 R w Chmielowie". Umowa określała termin 
realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 15 listopada 2016 r. 
W trakcie wykonywania projektu okazało się, że istniejący chodnik zlokalizowany jest na 
gruntach stanowiących własność prywatnych właścicieli, co wydłuża czas projektowania. Umowa 
z projektantem została przedłużona stosownym aneksem do dnia 31 grudnia 2016 r., a następnie 
zostanie sporządzony drugi aneks do umowy zmieniający termin realizacji zadania do 
wnioskowanego przez projektanta. 
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.  
W trakcie dyskusji radni z Chmielowa S. Skimina oraz M. Chmielowiec mówili o konieczności 
dołożenia starań, aby rozmowy ze Starostą Tarnobrzeskim w sprawie kontynuacji prac 
projektowych przyniosły efekt w postaci zrealizowania budowy chodnika. Radni wskazywali na 
względy bezpieczeństwa, gdyż z powodu istniejącej strefy rejon jest intensywnie uczęszczany 
przez pojazdy samochodowe. Następnie burmistrz wyjaśniał prawdopodobne przyczyny 
powstania problemów związanych z brakiem uregulowań prawnych tego terenu. Dodał, że jest to 
sprawa pomiędzy Powiatem a mieszkańcami. W projekcie budżetu gminy zostały przewidziane 
środki na ten cel oraz zapewnił o dołożeniu ze swojej strony starań w kierunku pozytywnego 
zakończenia sprawy. Radna Chmielowiec zwróciła uwagę na wysokość wkładu finansowego do 
budżetu gminy pochodzącego od firm działających na terenie chmielowskiej strefy ekonomicznej. 
W odpowiedzi burmistrz podkreślił, że w projekcie budżetu zostały przewidziane określone kwoty 
na realizację różnych zadań w sołectwie Chmielów. Krzysztof Sałek zwracając się do radnej 
zwrócił uwagę, że budżet to zarówno dochody jak i wydatki. Specyfika gmin miejsko-wiejskich 
jest zróżnicowana, jak też charakter potrzeb i wydatków jest inny i na radzie spoczywa zadanie 
prowadzenia polityki równoważnego zaspokajania potrzeb tych społeczności.  
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Również Zbigniew Karkut podkreślił, że gmina jest wspólnotą samorządową w skład której 
wchodzi sześć wsi, z których nie każda może wnosić równy wkład do budżetu. Dlatego też należy 
wytyczyć kierunki działań dla dobra wspólnego i zaspokajać potrzeby każdej społeczności, nie 
tylko tej największej. 
Burmistrz Ordon zaznaczył, że dotychczasowe działania samorządu zmierzają do zaspokajania 
potrzeb wszystkich mieszkańców. Wspomniał o budowie dróg oraz infrastruktury wodno-
kanalizacyjnej obejmującej całą wspólnotę gminną.  
Po zamknięciu dyskusji UCHWAŁA NR XXVIII/260/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ 
DĘBIE W SPRAWIE USTALENIA WYKAZU WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ 
Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO,  została podjęta przy 14 głosach „za”. 
3)    Barbara Duda kierownik ref. Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła projekt uchwały w 
sprawie przekazania w formie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Tarnobrzeskiego. W 
uzasadnieniu poinformowała, że Starosta Tarnobrzeski wystąpił z wnioskiem o przekazanie na 
rzecz Powiatu Tarnobrzeskiego działek nr 251/44 oraz 257/4 położonych w Nowej Dębie w celu 
poszerzenia pasa drogowego ul. Jana Pawła II. Na w/w działkach powiat zamierza wybudować 
parkingi dla mieszkańców ul. Jana Pawła II. Dodała, że w drodze tej uchwały Starostwo uzyskuje 
prawo do dysponowania gruntem w celu realizacji zatok postojowych. 
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Uwag i pytań nie było.  
UCHWAŁA NR XXVIII/261/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
PRZEKAZANIA W FORMIE DAROWIZNY NIERUCHOMOŚCI NA RZECZ POWIATU 
TARNOBRZESKIEGO została podjęta przy 14 głosach „za”. 
4)    Renata Bal Dyrektor Biura Obsługi Jednostek Samorządowych przedstawiła projekt uchwały 
RM zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola 
publiczne. Następnie wyjaśniła, że zgodnie ze wskazaniem organu nadzoru, przepis ustawy z dnia 
1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz 
niektórych innych ustaw wprowadził zmianę w ustawie o systemie oświaty w brzmieniu: "Rada 
Gminy określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 
lat 5 w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach”, w związku z tym niezbędnym 
jest dostosowanie zapisów uchwały RM do obowiązujących przepisów. 
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek oraz Stanisław Skimina Przewodniczący 
Komisji Oświaty poinformowali, że obie komisje podczas wspólnego posiedzenia pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały. Pytań nie było.  
UCHWAŁA NR XXVIII/262/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE ZMIENIAJĄCA 
UCHWAŁĘ W SPRAWIE USTALENIA OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA UDZIELANE 
PRZEZ PRZEDSZKOLA PUBLICZNE została podjęta przy 13 głosach „za” i 1 
„wstrzymującym”. 
5)     Kolejno Dyrektor Renata Bal 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 projekt 
przygotowany został w związku z pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o 
wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie zgodności z prawem uchwały Rady Miejskiej w 
Nowej Dębie z dnia 30 listopada 2016 r. w tej sprawie. Dalej poinformowała, o wprowadzonych 
w projekcie uchwały zmianach, które są zgodne ze wskazaniami RIO. 
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek oraz Stanisław Skimina Przewodniczący 
Komisji Oświaty poinformowali, że obie komisje podczas wspólnego posiedzenia pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały. Pytań nie było.  
Uwag nie było. UCHWAŁA NR XXVIII/263/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE 
W SPRAWIE USTALENIA TRYBU UDZIELANIA I ROZLICZANIA DOTACJI DLA 
NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI ORAZ TRYBU I ZAKRESU KONTROLI 
PRAWIDŁOWOŚCI ICH POBRANIA I WYKORZYSTYWANIA została podjęta przy 12 
głosach „za” i 2 „przeciw”. 
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6)    Sławomir Białas Kierownik Ref. Rozwoju Lokalnego i Programów Pomocowych przedstawił 
projekt uchwały RM w sprawie przyjęcia Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 – 2020. Poinformował, że Miejski Obszar 
Funkcjonalny Miasta Tarnobrzega tworzą: Miasto Tarnobrzeg jako Lider oraz 4 gminy z nim 
sąsiadujące tj.: Baranów Sandomierski, Grębów, Gorzyce i Nowa Dęba (Gminy Partnerskie). 
Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego na 
lata 2014-2020 została opracowana w związku z zawiązaniem partnerstwa Miasta Tarnobrzega 
wskazanego w Strategii Rozwoju Województwa -Podkarpackiego 2020 jako biegun wzrostu oraz 
otaczających czterech gmin. Mając na względzie zapisy Strategii Rozwoju Województwa - 
Podkarpackiego 2020,  Lider i Gminy Partnerskie w dniu 23 grudnia 2013 r. zawarły 
Porozumienie w sprawie określenia zasad współpracy przy wdrażaniu i realizacji ZIT TOF. 
Zgodnie z zapisami porozumienia gminy tworzące TOF przystąpiły do opracowania Strategii ZIT, 
w której znajdują się najważniejsze cele i przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w latach 
2014-2020 na obszarze TOF-u. Opracowany dokument Strategii ZIT zawiera: opis wizji i celów 
rozwojowych, obszary wsparcia w podziale na strefy: gospodarczą, społeczną, przestrzenną i 
środowiska naturalnego, indykatywną listę projektów strategicznych planowanych do realizacji na 
terenie TOF. Następnie przedstawił jakie cele rozwojowe zostały ujęte w Strategii ZIT. S. Białas 
dodał, że Strategia ZIT uzyskała pozytywna opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Rzeszowie oraz Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. 
Ponadto dokument został poddany konsultacjom społecznym. Uwag nie wniesiono. Następnie 
poinformował nt warunków koniecznych do otrzymania środków na finansowanie projektów w 
ramach konkursów. Dla Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego przewidziana była kwota w 
wysokości 80 627 708,82 zł, bez podziału na poszczególne działania. 
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Uwag i pytań nie było.  
Uwag i pytań nie było.  
UCHWAŁA NR XXVIII/264/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
PRZYJĘCIA STRATEGII ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH 
TARNOBRZESKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO NA LATA 2014 – 2020 została 
podjęta przy 14 głosach „za”.   
7)      Mieczysław Nalepa Komendant Straży Miejskiej przedstawił projekt uchwały RM w 
sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2017. W uzasadnieniu poinformował, że Gminny Program Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 opracowany został w oparciu o ustawę z 
dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
Realizacja zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
prowadzona będzie zgodnie z priorytetami określonymi w załączniku do niniejszej uchwały, w 
szczególności poprzez: 
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej, 
2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w tym tworzenie 
warunków do organizacji zajęć pozalekcyjnych oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży, 
3. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych, 
4. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów ustawy. 
Przewodniczący komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki Ryszard Szafran 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Innych pytań nie było. UCHWAŁA NR XXVIII/265/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ 
DĘBIE W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I 
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2017 została przyjęta 
przy 14 głosach „za”. 
8)     Następnie Mieczysław Nalepa przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017. Poinformował, że Gminny Program 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 opracowany został w oparciu o ustawę z 29 lipca 2005r. 
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o przeciwdziałaniu narkomanii, z której wynika, że przeciwdziałanie narkomanii realizuje się 
poprzez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo-wychowawczej 
i zdrowotnej. Następnie przedstawił, jak zgodnie z wytycznymi prowadzona będzie realizacja 
zadań dotyczących profilaktyki narkomanii tj.poprzez: 
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i 
osób zagrożonych uzależnieniem, 
2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, oraz szkoleniowej 
w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży. 
Przewodniczący komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki Ryszard Szafran 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
UCHWAŁA NR XXVIII/266/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 
ROK 2017 została podjęta przy 14 głosach „za”. 
9)     Ewa Rozenbajgier Kierownik ref. Spraw Komunalnych i Społecznych przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w wyniku podjęcia 
przez Radę Miejską uchwały Nr XXVI/239/2016 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z 19 
października 2016. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jan Flis poinformował, że komisja 
zapoznała się, a następnie rozpatrzyła wezwanie i wydała opinię zgodną z treścią uzasadnienia. 
Następnie E. Rozenbajgier przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały, w którym odparte 
zostały zarzuty podnoszone przez BOMAR Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie reprezentowaną przez 
adw. Jana Stępnia z Kancelarii Adwokackiej w Tarnobrzegu. Komisja uznała, że zarzuty 
postawione w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa w wyniku podjęcia przez Radę Miejską 
przedmiotowej uchwały nie znajdują uzasadnienia. Uchwała nie narusza ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. Przepisy wprowadzające Kodeks pracy w związku z art. 7. Konstytucji Rzeczpospolitej 
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997., stanowiącym, że organy władzy publicznej działają na podstawie 
i w granicach prawa. Komisja stwierdziła, ze Rada podejmując uchwałę działała w ramach swoich 
kompetencji regulując prawa i obowiązki pracowników i pracodawców w zakresie czasu pracy 
placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych. Rada nie 
przekroczyła także  swoich kompetencji, opierała się na wyraźnym upoważnieniu ustawowym, a 
zapisy uchwały mieszczą się w jego granicach. 
Następnie Przewodniczący obrad otworzył dyskusję i na wstępie nadmienił, że w pkt. 5 porządku 
obrad zainteresowany Marek Rędziak miał możliwość zabrania głosu i przedstawienia swojego 
stanowiska w sprawie. Radny Tomasz Dziemianko w swojej wypowiedzi poinformował, że 
odebrał głosy mieszkańców przeciwne wprowadzonym w uchwale ograniczeniom. Zapytał, czy 
mają one sens w związku z możliwością organizacji imprez okolicznościowych w godzinach 
wykraczających poza 23.00 Dodał, że w okresie letnim młodzież chętnie spędza czas w lokalach, 
pizzeriach do późnych godzin nocnych. 
Również Marzena Chmielowiec powiedziała, że nie rozumie wprowadzania zakazów i nie do 
końca zgadza się z regulacjami zawartymi w uchwale. 
Jan Flis opowiedział się za radykalnymi rozwiązaniami w kierunku ograniczenia dostępności do 
napojów alkoholowych. 
Burmistrz Ordon powiedział, że w drodze uchwały działalność barów i restauracji nie została 
ograniczona i nie widzi powodu do uchylenia uchwały. Dalej opowiedział się za przyjętymi w 
uchwale rozwiązaniami. Dodał, że jeśli jest potrzeba w naszym mieście uruchomienia sklepu 
całodobowego, to oczekuje na wniosek, który zostanie rozpatrzony. Ustawy nakładają na gminy 
przeciwdziałanie alkoholizmowi, przedstawione w uchwale rozwiązanie zostało rozważone przez 
właściwą komisję, a następnie uchwalone przez RM. Organ nadzoru nie wniósł żadnych 
zastrzeżeń i opublikował uchwałę w Dzienniku Urzędowym woj. podkarpackiego, która stanowi 
prawo miejscowe. 
Leszek Mirowski również dodał, że ograniczenie dostępności do alkoholu jest formą 
przeciwdziałania. Dodał, że interesującym materiałem w tej sprawie są zapisy monitoringu 
miejskiego z ostatniego weekendu , gdzie zarejestrowane zostały bójki i rozboje z udziałem osób 
nietrzeźwych. Zapytał przy tym o inne sposoby przeciwdziałania skutkom nadmiernego 
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spożywania alkoholu, jakie gmina w ramach ustawowych uprawnień może zastosować. I nadal 
uważa, że ograniczenie dostępności może w pewnym stopniu spełnić oczekiwania. 
Andrzej Wołosz zwrócił uwagę na problemy z jakimi zmagają się mieszkający w pobliżu lokali 
gastronomicznych oraz placówek sprzedających alkohol do późnych godzin nocnych. 
Po wyczerpaniu głosów w dyskusji przewodniczący poddał projekt pod głosowanie, w wyniku 
którego  UCHWAŁA NR XXVIII/267/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W 
SPRAWIE ROZPATRZENIA WEZWANIA DO USUNIĘCIA NARUSZENIA PRAWA W 
WYNIKU PODJĘCIA PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ UCHWAŁY NR XXVI/239/2016 RADY 
MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE Z 19 PAŹDZIERNIKA 2016 została podjęta przy 12 głosach 
„za” i 2 „wstrzymujących się”. 
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 obcięcia gałęzi 
zasłaniających lampy oświetlenia ulicznego w Chmielowie. 
Marian Tomczyk złożył 2 zapytania dotyczące akcji zimowej tj. odśnieżania i usuwania gołoledzi. 
Następnie Sekretarz zapoznała Radę z odpowiedzią burmistrza w tych sprawach.  
Ad.  8. 
W wolnych wnioskach i informacjach głos zabrali: 
Zastępca burmistrza Leszek Mirowski odniósł się do wypowiedzi M. Chmielowiec w pkt.6 ppkt.2 
w sprawie sposobu przeliczania dochodów na „głowę mieszkańca” i przedstawił zakres inwestycji 
z których korzysta całe społeczeństwo gminy. 
Zbigniew Karkut stwierdził, że mieszkańców małych społeczności jak Alfredówka, czy Rozalin 
nie byłoby stać na większość inwestycji, ale dzięki działaniu wspólnotowemu mogą korzystać z 
dobrodziejstw podnoszących komfort i służących poprawie warunków życia na wsi. 
Krzysztof Sałek wspomniał o zasadach demokracji i wspólnym podejmowaniu decyzji. 
Podsumowując burmistrz raz jeszcze podkreślił, że stanowimy wspólnotę samorządową i na 
sesjach RM czy komisjach niejednokrotnie wynikają różnego rodzaju spory, jednak jest to 
dyskusja w kierunku budowania konsensusu na rzecz wszystkich mieszkańców. 
Marzena Chmielowiec kolejny raz zwróciła się o informację ze strony prezesa PGKiM w sprawie 
kosztów utrzymania cmentarza komunalnego. Radna pyta na jakie cele przeznaczane są środki 
budżetowe związane z jego utrzymaniem z konkretnym wskazaniem rodzaju i kwot tych 
wydatków. 
Krzysztof Sałek wniósł pod rozwagę sprawę wspólnego spotkania wszystkich zarządców 
cmentarzy na terenie gminy. Jan Flis zapytał o sprawę powiększenia cmentarza w Nowej Dębie. 
Burmistrz powiedział o możliwości powiększenia tego terytorium w kierunku północnym i  
południowym. Mówił także o potrzebie podjęcia rozmów z Lasami Państwowymi w sprawie 
zamiany terenów leśnych graniczących z cmentarzem na tereny leżące w obrębie osiedli Dęba i 
Poręby Dębskie, jednakże po wyrażeniu woli mieszkańców w tej sprawie. 
Stanisław Skimina powiedział, że dochody z cmentarza parafialnego w Chmielowie nie pokrywają 
koniecznych wydatków i uważa, że należy rozważyć sprawę komunalizacji cmentarzy 
parafialnych. Wskazał przy tym na wysokie koszty wywozu nieczystości. 
Przewodniczący ogłosił termin sesji budżetowej na 26 stycznia 2017 r. o godz. 1500 w 
Samorządowym Ośrodku Kultury. 
Zaprosił jednocześnie radnych do udziału w spotkaniu świąteczno-noworocznym w dniu 5 
stycznia 2017 oraz złożył wszystkim serdeczne życzenia z okazji Nowego Roku. 
Ad.  9. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący Wojciech Serafin ogłosił zamknięcie 
obrad XXVIII sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Nowej Dębie.           
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