
  P R O T O K Ó Ł  Nr XXIX/2017 
z sesji Rady Miejskiej w Nowej Dębie 

w dniu 26 stycznia 2017 r. 
 
 
 XXIX sesja Rady Miejskiej w Nowej Dębie odbyła się w sali Samorządowego Ośrodka 
Kultury w Nowej Dębie i trwała od godz. 1500  do godz. 1800. 
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. Zapytania i wnioski mieszkańców. 
4. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba, 
2) Uchwała Budżetowa Gminy Nowa Dęba na rok 2017, 
3) zaciągnięcia w 2017 roku kredytu długoterminowego, 
4) przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie,   
5) udzielenia dotacji celowej dla SPZ ZOZ w Nowej Dębie, 
6) udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu (ul. J.Pawła II), 
7) udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu (Chmielów), 
8) przyjęcia do realizacji w 2017 roku zadania publicznego z zakresu właściwości powiatu  

(Rozalin), 
9) wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości w trybie bezprzetargowym, 
10) przyjęcia  Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta i Gminy Nowa Dęba na lata 2016-

2022, 
11) rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w wyniku podjęcia przez Radę 

Miejską uchwały Nr XIX/185/2016 z 28 kwietnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi. 
5.  Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej.  
6.  Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami. 
7.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z działalności w 2016 roku. 
8.  Interpelacje i zapytania radnych. 
9.  Wolne wnioski i informacje. 
10.Zamknięcie obrad. 

Ad.  1. 
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Serafin który powitał 
wszystkich zebranych oraz osoby uczestniczące w obradach, a następnie  stwierdził wymaganą 
liczbę radnych do podejmowania prawomocnych uchwał tj. 15 radnych.  
Ad.  2. 
Następnie Przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek sesji i zapytał, czy są 
uwagi do porządku obrad. 
Sekretarz Gminy w imieniu Burmistrza wniosła o przyjęcie zmiany tytułu uchwały Rady 
Miejskiej w pkt.4 ppkt 8) z „przyjęcia do realizacji w 2017 roku zadania publicznego z zakresu 
właściwości powiatu” na tytuł „udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej Powiatowi 
Tarnobrzeskiemu” oraz wyjaśniła przyczynę tej zmiany. 
Innych wniosków nie zgłoszono. Zaproponowana zmiana została w głosowaniu (15 „za”) 
przyjęta przez Radę. Obrady sesji przebiegały według przedstawionego programu. 
Ad.  3. 
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W punkcie zapytania i wnioski mieszkańców głos zabrał mieszkaniec Nowej Dęby Tadeusz 
Wróbel, który zwrócił się z zapytaniem dotyczącym ulicy Ignacego Krasickiego w Nowej Dębie. 
Wskazał na przebieg tej ulicy, która początek bierze od górki k/kościoła do ul. Kościuszki. 
Mieszkaniec powiedział, że budowę ulicy datuje się od czasów II wojny i do dnia dzisiejszego 
nie jest zakończona. Początek znajduje się w lasku na tyłach zabudowań przy ul. Leśnej i dalej 
znika w lasku jako droga nie utwardzona, a osoby przyjeżdżające do żłobka oraz do kościoła nie 
mają gdzie zakręcić czy zawrócić i wniósł o rozwiązanie istniejącego problemu 
komunikacyjnego. 
Burmistrz odpowiedział, że w projekcie budżetu gminy nie ma takiego zadania. Wniosek mógł 
zostać złożony i być wzięty pod uwagę podczas prac komisji nad projektem budżetu, jednak w 
chwili obecnej nie ma możliwości jego procedowania.  
Innych zapytań nie było. 
Ad.  4. 
Podjęcie uchwał:  
1)   Magdalena Skura Z-ca Skarbnika Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba. W ramach objaśnień 
poinformowała, że do opracowania WPF na lata 2017-2030 wykorzystano materiały dotyczące 
wykonania budżetu gminy Nowa Dęba za lata 2014 - 2015 oraz plan za 9 miesięcy 2016 r. Przy 
opracowywaniu istotne znaczenie miało prognozowane wykonanie budżetu roku 2016, gdzie 
Gmina nie zaciągnęła żadnych kredytów i pożyczek. Ma to znaczący wpływ na kształtowanie się 
WPF w zakresie rozchodów. Planując kwoty dochodów i wydatków na lata od 2018 za podstawę 
przyjęto wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych, a przede 
wszystkim prognozę kształtowania się indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 
2018 - 2030 publikowaną przez Ministra Finansów. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 
2017 - 2030 przyjęto wielkości wzrostu od 1 do 2% ogólnych kwot dochodów i wydatków. Rok 
2030 jest to okres ostatecznej spłaty zaciągniętego długu. Wielkości wykazane w 2017 roku są 
zgodne uchwałą budżetową na 2017 rok. Następnie omówiła szczegółowo dochody oraz wydatki 
budżetu. 
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.  
Burmistrz Wiesław Ordon poinformował, że gmina stoi na stabilnej podstawie biorąc pod uwagę 
dochody własne, co gwarantuje prawidłową realizację budżetu oraz możliwość spłaty 
zaciągniętych zobowiązań. 
Pytań i uwag nie było. 
UCHWAŁA NR XXIX/268/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NOWA DĘBA 
została przyjęta przy 15 głosach „za”. 
2)   a) Z-ca Skarbnika Gminy przedstawiła projekt uchwały Budżetowej Gminy Nowa Dęba na 
rok 2017. Poinformowała, że planowane dochody budżetu gminy wynoszą 66.663.112,-zł.  
Planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 70.557.242,-zł i są wyższe od planowanych 
dochodów o kwotę 3.894.130,-zł (deficyt budżetu), co szczegółowo obrazuje projekt uchwały, 
według poszczególnych działów obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Dalej poinformowała, 
że po stronie wydatkowej zabezpieczono środki związane z realizacją zadań ustawowych gminy. 
W pierwszej kolejności zabezpieczono środki na realizację statutowych zadań gminy, w tym 
utrzymanie jednostek organizacyjnych gminy. Następnie z-ca Skarbnika poinformowała o 
zmianach w uchwale budżetowej w stosunku do projektu budżetu i poinformowała, że po stronie 
dochodowej ogółem zwiększono dochody o kwotę 5.500,-zł , z tytułu zaplanowanych wyższych 
dochodów uzyskanych z koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z podjętymi 
uchwałami merytorycznymi w sprawie realizacji gminnego programu przeciwdziałania 
narkomani i alkoholizmowi, które to uchwały podjęte zostały w grudniu 2016 roku. 
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Po stronie wydatkowej ogółem zwiększono wydatki o kwotę 35.500,-zł, dokonując szeregu 
zmian w ramach wydatków zaplanowanych w projekcie budżetu, a następnie szczegółowo 
objaśniła zaproponowane zmiany. 
b)   Następnie Krzysztof Sałek przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, że zgodnie z 
trybem prac nad projektem budżetu, wszystkie komisje stałe odbyły posiedzenia, podczas 
których sformułowały opinie oraz wnioski o projekcie uchwały budżetowej. Poinformował, że 
Uchwała Budżetowa Gminy Nowa Dęba na rok 2017 została pozytywnie zaopiniowana przez 
wszystkie komisje stałe RM. Następnie przedstawił stanowisko Komisji Budżetowej w sprawie 
projektu budżetu Gminy Nowa Dęba na 2017 rok wraz z opinią komisji w sprawie wniosków do 
projektu budżetu. 
c)  Magdalena Skura zapoznała Radę z Uchwałą Nr XVI/262/2016 Składu Orzekającego RIO w 
Rzeszowie z 12 grudnia 2016 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej 
Miasta i Gminy Nowa Dęba na 2017 rok. Skarbnik dodała, że RIO pozytywnie zaopiniowało 
projekt budżetu gminy z uwagami. Następnie Skarbnik przedstawiła Uchwałę Nr XVI/263/2016 
Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie z 12 grudnia 2016 w sprawie opinii o projekcie uchwały 
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy przedstawionym wraz z projektem uchwały 
budżetowej gminy Nowa Dęba na rok 2017. Powiedziała, że projekt powyższej prognozy został 
zaopiniowany pozytywnie z uwagą. M. Skura dodała, że wskazane przez organ nadzoru uwagi 
zostały uwzględnione w przedłożonych projektach uchwał. 
d)    W dyskusji nad projektem uchwały budżetowej głos zabrali; 
Przewodniczący Wojciech Serafin powiedział, że projekt budżetu został dogłębnie przedyskuto-
wany w komisjach. Tryb prac nad uchwałą budżetową oraz obowiązujące terminy zostały 
zachowane. 
Następnie burmistrz Wiesław Ordon  w nawiązaniu do projektu budżetu powiedział,  że po 
stronie dochodowej założone zostały środki w wys. 66,6 mln zł, zaś po stronie wydatkowej 70,5 
mln zł. Takie założenie powoduje powstanie deficytu w wysokości 3,9 mln zł, na który 
będziemy musieli zaciągnąć kredyt. Wyraził nadzieję, że na koniec roku ten deficyt będzie 
jednak mniejszy, ze względu na oszczędności poprzetargowe oraz ograniczanie się w wydatkach 
bieżących. Powiedział, że w ostatnich dwóch latach zadłużenie gminy zmniejszyło się o 6 mln zł 
i sięga ono obecnie ok. 25% dochodów budżetowych. Dalej powiedział, że jak w latach 
ubiegłych tak i w tym roku największą pozycję wydatkową budżetu będą stanowiły wydatki 
oświatowe w wysokości 20,26 mln zł oraz wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi 
15,75 mln zł i pomocą społeczną 4,76 mln zł. Zabezpieczono także 1,46 mln zł dla 
Samorządowego Ośrodka Kultury oraz 3,84 mln zł dla Samorządowego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji. Na gospodarkę komunalną przewidziano kwotę 13,22 mln zł. Powiedział również, żę 
w tegorocznym budżecie wartość zadań inwestycyjnych wyniesie 9,6 mln zł. a wśród wydatków 
znalazły się m.in. dotacje celowe dla Powiatu tarnobrzeskiego na budowę zatok postojowych 
przy ul. Jana Pawła II w Nowej Dębie 70 tys. zł, na budowę chodnika przy drodze Kolejowej w 
Chmielowie 100 tys. zł i przy drodze powiatowej w Rozalinie 100 tys zł, a także na kolejny etap 
przebudowy ulicy Kościuszki w Nowej Dębie 400 tys. zł. Zaplanowano także wsparcie 
finansowe dla Komendy Wojewódzkiej Policji ok. 162 tys. zł na kontynuację remontu 
Komisariatu Policji w Nowej Dębie. Pomoc w postaci dotacji celowej 120 tys. zł na zakup 
aparatu rentgenowskiego otrzyma również Szpital Powiatowy w Nowej Dębie. Ponadto w tym 
roku planowana jest termomodernizacja trzech szkół – w Chmielowie, Cyganach i Jadachach, 
Przedszkola nr 1 w Nowej Dębie i budynku urzędu, na co gmina otrzymała 3,2 mln zł dotacji z 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego przy wartości całego 
zadania 4,4 mln zł. Burmistrz stwierdził, że Gmina Nowa Dęba od dłuższego czasu stoi twardo 
na ekonomicznych podstawach, jakim są dochody własne, które są pochodną działalności wielu 
firm na naszym terenie i poczynieniu przez nie wielu ważnych inwestycji gospodarczych, a także 
zwiększające się zatrudnienie w tych zakładach. Świadczy o tym pozycja Nowej Dęby w 
rankingu dochodów podatkowych na 2017 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca, 
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opublikowanym przez Ministerstwo Finansów. W rankingu tym Gmina Nowa Dęba znalazła się 
na 812 miejscu na 2,5 tys. gmin z kwotą 1348 zł na mieszkańca. 
W dyskusji nikt z radnych nie zabrał głosu. 
Przewodniczący RM poddał projekt pod głosowanie projekt budżetu. UCHWAŁA 
BUDŻETOWA GMINY NOWA DĘBA NA 2017 ROK NR XXIX/269/2017 RADY 
MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE została podjęta przy 15 głosach „za”. 
Przewodniczący Wojciech Serafin złożył podziękowania Skarbnikowi Gminy, Burmistrzowi, 
pracownikom urzędu oraz wszystkim, którzy uczestniczyli w pracach nad budżetem, a następnie 
życzył pomyślnej jego realizacji. 
O  godz. 16 20 Przewodniczący ogłosił 20 min. przerwy w obradach. 
O  godz. 16 40 obrady zostały wznowione. 
3)   Z-ca Skarbnika Gminy przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie zaciągnięcia 
w 2017 roku kredytu długoterminowego. Poinformowała, że celem prawidłowej realizacji 
budżetu, wnoszony jest projekt uchwały o zaciągnięciu kredytu na spłatę rat wcześniej 
zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.405.870,-zł oraz na planowany deficyt w 
wysokości 3.894.130,-zł. Poinformowała, że zaciągnięcie planowanego kredytu nastąpi z chwilą 
uzyskania pozytywnej opinii RIO w Rzeszowie o możliwości jego spłaty oraz po wyborze banku 
w trybie ustawy prawo zamówień publicznych, a jego uruchomienie nastąpi tylko wtedy, gdy 
zaistnieje taka konieczność. Dodała, że planowane raty spłat w/w kredytu ujęte są w WPF 
Gminy Nowa Dęba na lata 2017 - 2030. 
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
Uwag nie było. UCHWAŁA NR XXIX/270/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W 
SPRAWIE ZACIĄGNIĘCIA W 2017 ROKU KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO 
została przyjęta przy 15 głosach „za”. 
4)   Kolejno Z-ca Skarbnika przedstawiła projekt uchwały w sprawie przekazania środków 
finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.  
Przedstawiając uzasadnienie poinformowała, że Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie 
zwróciła się z prośbą o dofinansowanie remontu generalnego siedziby Policji w Nowej Dębie. 
Jest to II etap remontu Komisariatu Policji w Nowej Dębie, który swoim zakresem obejmie 
przebudowę dotychczas nie użytkowanej części budynku. Według wartości kosztorysowej  
wartość zadania opiewa na kwotę 325.586,-zł brutto. Gmina Nowa Dęba partycypować będzie w 
realizacji tego zadania w wymiarze finansowym 50/50. 
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. Pytań i uwag nie było. UCHWAŁA NR XXIX/271/2017 RADY 
MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE PRZEKAZANIA ŚRODKÓW 
FINANSOWYCH DLA KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W RZESZOWIE 
została podjęta przy 15 głosach „za”. 
5)    Magdalena Skura przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla 
SPZ ZOZ w Nowej Dębie.  Następnie poinformowała, że  SPZ ZOZ w Nowej Dębie wystąpił z 
wnioskiem o udzielenie dotacji na zakupy inwestycyjne - zakup aparatu rentgenowskiego. 
Konieczność wymiany zestawu do diagnostyki obrazowej na potrzeby Oddziału Wewnętrznego 
z Pododdziałem Chorób Płuc, którego pacjentami są przede wszystkim mieszkańcy miasta i 
gminy Nowa Dęba uzasadnia fakt, iż aktualnie użytkowany w pracowni radiologicznej aparat 
rok produkcji 1997, jest mocno wyeksploatowany i awaryjny co wyklucza jego dalsze 
bezpieczne użytkowanie i w znacznym stopniu utrudnia prawidłowe funkcjonowanie pracowni. 
Szacowana wartość zestawu RTG to 300.000,-zł. 
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt.  Pytań i uwag nie było. UCHWAŁA NR XXIX/272/2017 RADY 
MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE UDZIELENIA DOTACJI CELOWEJ 
DLA SPZ ZOZ W NOWEJ DĘBIE została podjęta 15 głosami „za”. 
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6)   Z-ca Skarbnika Gm. przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2017 roku 
pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu. 
W uzasadnieniu poinformowała, że w 2016 roku wykonana została dokumentacja techniczna na 
budowę zatok postojowych przy drodze powiatowej Jana Pawła II w Nowej Dębie, na odcinku 
od ul. Żeromskiego do ul. Kościuszki. Podjęcie przedstawionej uchwały umożliwi realizację 
inwestycji przez Powiat Tarnobrzeski. Dodała, że wykonanie powyższego zadania podyktowane 
jest przede wszystkim bezpieczeństwem użytkowników ruchu drogowego, zarówno pieszych 
przechodzących w kierunku parku miejskiego jak i kierowców poruszających się ulicą Jana 
Pawła II. 
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
Uwag nie było. UCHWAŁA NR XXIX/273/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W 
SPRAWIE UDZIELENIA W 2017 ROKU POMOCY FINANSOWEJ POWIATOWI 
TARNOBRZESKIEMU została podjęta jednogłośnie – 15 głosów „za”. 
7)   Kolejno Magdalena Skura przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2017 roku 
pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu. 
W uzasadnieniu poinformowała, że w 2016 r. została wykonana dokumentacja techniczna na 
„Budowę deptaka przy drodze powiatowej Nr 1 112 R - droga Kolejowa w Chmielowie" i w celu 
realizacji inwestycji przez Powiat Tarnobrzeski koniecznym jest podjęcie uchwały o udzieleniu 
pomocy finansowej Powiatowi. Dodała, że realizacja powyższego zadania podyktowana jest 
przede wszystkim bezpieczeństwem użytkowników ruchu drogowego, zarówno pieszych jak i 
kierowców. Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Uwag nie było. UCHWAŁA NR XXIX/274/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W 
SPRAWIE UDZIELENIA W 2017 ROKU POMOCY FINANSOWEJ POWIATOWI 
TARNOBRZESKIEMU została podjęta jednogłośnie – 15 głosów „za”. 
8)  Następnie Magdalena Skura przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2017 roku 
pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu. 
W uzasadnieniu poinformowała, że uchwała dotyczy udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej 
Powiatowi Tarnobrzeskiemu do wysokości 100 000 zł z przeznaczeniem na „Budowę deptaka 
pieszego w miejscowości Rozalin w pasie drogi Nr 1 117 R relacji Tarnowska-Wola-Wola 
Baranowska”. Dodała, że w związku z realizacją przez Gminę tego zadania w latach poprzednich 
tego zadania, celem realizacji kolejnego etapu przez Powiat Tarnobrzeski, niezbędnym jest 
podjęcie przedłożonej uchwały. Burmistrz udzielił informacji na temat terminu zakończenia tego 
zadania. Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
Uwag nie było. UCHWAŁA NR XXIX/275/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W 
SPRAWIE UDZIELENIA W 2017 ROKU POMOCY FINANSOWEJ POWIATOWI 
TARNOBRZESKIEMU została podjęta jednogłośnie – 15 głosów „za”. 
9)  Barbara Duda kierownik ref. Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości w trybie bezprzetargowym 
W uzasadnieniu poinformowała, że osoby, które są użytkownikami wieczystymi  nieruchomości 
położonej w Nowej Dębie (dawna restauracja „Jodełka”), składającej się z działek nr 251/20, 
251/21, 251/22, 257/2 o łącznej powierzchni 0,1134 ha zwrócili się z wnioskiem o jej sprzedaż. 
W związku z tym, że art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami zezwala na 
sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego, stąd 
podjęcie uchwały jest zasadne. 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, 
że komisja również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
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UCHWAŁA NR XXIX/276/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
WYRAŻENIA ZGODY NA SPRZEDAŻ  NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE 
BEZPRZETARGOWYM została podjęta przy 15 głosach „za”.  
10)    Maria Siudem – ref. Rozwoju Lokalnego i Środków Pomocowych przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie przyjęcia  Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta i Gminy Nowa Dęba 
na lata 2016-2022. Następnie poinformowała, że Strategia jest dokumentem określającym 
kierunek, zamierzenia i priorytety rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Nowa Dęba. 
Ponadto Strategia wyznacza cele i priorytety rozwoju oraz identyfikuje obszary uznane za 
najważniejsze z punktu osiągnięcia tych celów. Dokument został wypracowany metodami 
partycypacji społecznej i w celu dokładnego zbadania potrzeb, oczekiwań i preferencji 
społeczności lokalnej ostateczną wersję dokumentu poddano procesowi konsultacji społecznych. 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
Burmistrz dodał, że na posiedzeniu komisji wniesiona została uwaga dotycząca rozszerzenia 
rysu historycznego powstania zakładów metalowych. Dodał, że dokument będzie zawierał 
pogłębiony rys historyczny, zgodnie z wnioskiem komisji.   
Innych pytań nie było. 
UCHWAŁA NR XXIX/277/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
PRZYJĘCIA  STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA I GMINY 
NOWA DĘBA NA LATA 2016-2022 została przyjęta przy 15 głosach „za”. 
11) Elżbieta Gil Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie  rozpatrzenia 
wezwania do usunięcia naruszenia prawa w wyniku podjęcia przez Radę Miejską uchwały Nr 
XIX/185/2016 z 28 kwietnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi. 
Uzasadniając projekt poinformowała, że 29 listopada 2016 r. do Urzędu Miasta i Gminy Nowa 
Dęba wpłynęło wezwanie Pana A. Linarta skierowane do Rady Miejskiej w Nowej Dębie, do 
usunięcia stanu sprzecznego z prawem poprzez uchylenie uchwały Nr XIX/185/2016 Rady 
Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi. Przedmiotowa uchwała 
dotyczyła rozpatrzenia skargi A. Linarta na nie udostępnianie przez dyrektora Samorządowego 
Ośrodka Kultury w Nowej Dębie informacji publicznej. Skarga została uznana za bezzasadną. 
Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu wezwania uznała, że okoliczności, na które powołuje się 
skarżący w wezwaniu  nie znajdują uzasadnienia, w związku z czym podtrzymała stanowisko 
zawarte w uzasadnieniu do uchwały Nr XIX/185/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie 
rozpatrzenia skargi. Komisja uważa, że okoliczności te należy zakwalifikować jako interes 
faktyczny, nie poparty żadnym interesem prawnym, a tym bardziej interesem prawnym, który 
zostałby naruszony. Przewodniczący Komisji dodał, że uzasadnienie stanowiące załącznik do 
uchwały w całości odzwierciedla stanowisko Komisji Rewizyjnej w tej sprawie. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały, w wyniku 
którego, UCHWAŁA NR XXIX/278/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W 
SPRAWIE ROZPATRZENIA WEZWANIA DO USUNIĘCIA NARUSZENIA PRAWA W 
WYNIKU PODJĘCIA PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ UCHWAŁY NR XIX/185/2016 Z 28 
KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE ROZPATRZENIA SKARGI została podjęta przy 15 
głosach „za” i 1 „przeciw”. 
Ad.  5. 
Przewodniczący obrad zwrócił się do Rady z zapytaniem czy są uwagi do protokołu z XXVIII 
sesji z 28 grudnia 2016 r. Uwag nie zgłoszono. Protokół został przyjęty przy 14 głosach „za” i 1 
„wstrzymującym się”. 
Ad.  6. 
Burmistrz Wiesław Ordon złożył sprawozdanie z działalności między sesjami tj. za okres od 27 
grudnia 2016 do 23 stycznia 2017 roku. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
Następnie burmistrz udzielił odpowiedzi na zapytania radnych w związku ze złożoną informacją. 
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W związku z zapytaniem radnej M. Chmielowiec, Burmistrz udzielił informacji na temat 
kierowania osób bezdomnych do schroniska w Tarnobrzegu. 
Z-ca burmistrza Leszek Mirowski wyjaśnił zasady odpłatności za pobyt w schronisku, gdzie 
bezdomni przebywają do m-ca kwietnia. 
Marian Tomczyk zwrócił się do burmistrza o dopilnowanie rzetelności wykonywania czynności 
przy sprzątaniu przystanków przez osoby z którymi gmina zawarła umowy. Radny zwrócił 
uwagę na przystanek w Cyganach. 
Radni z Chmielowa wyrazili słowa uznania dla osoby sprzątającej przystanki w tym sołectwie. 
Ad.  7. 
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z działalności w 2016 roku przedstawił jej 
Przewodniczący. Jan Flis wyjaśnił przyczynę nieprzeprowadzenia kontroli w osiedlu Poręby 
Dębskie. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu 
Sprawozdanie bez uwag zostało przyjęte przez Radę (15 „za”). 
Ad.  8. 
W punkcie interpelacje i zapytania radnych Elżbieta Gil Sekretarz Gminy poinformowała, że w 
okresie między sesjami nie złożono żadnej interpelacji. 
Ad.  9. 
W wolnych wnioskach i informacjach głos zabrali: 
Marian Tomczyk zwrócił się do burmistrza o wystąpienie do Marszałka Woj. Podkarpackiego w 
sprawie zmiany godzin kursowania szynobusu z Rzeszowa z godz. 5.50 na godz. 5.20 która jest 
bardziej dogodna dla mieszkańców. 
Burmistrz poinformował radnego w temacie termomodernizacji budynku szkoły w Cyganach 
oraz terminu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. 
S. Skimina zapytał kiedy ruszy budowa Sali gimnastycznej w Chmielowie. 
Radny zwrócił się również  interwencję w sprawie podłączenia lamp do sieci (p. Grębowiec). 
Burmistrz przyjął zgłoszenie w sprawie lamp. Poinformował też, że przetarg może się rozpocząć 
po rozpatrzeniu wniosków o udzielenie dotacji, prawdopodobnie w II połowie br. 
Tomasz Wolan zapytał o termin sprzedaży działek w Jadachach. Burmistrz odpowiedział, że  
w I kw. br.  
Stanisław Skimina poinformował, że w związku z reformą systemu oświaty planowane są 
spotkania burmistrza z nauczycielami G-1 i SP nr 2, w których uczestniczyć będzie również 
komisja oświaty. Spotkanie w Gimnazjum nr 1 odbędzie się 1 lutego, natomiast w SP nr 2 – 6 
lutego br. 
Przewodniczący poinformował o terminie kolejnej sesji RM, która planowana jest na 23 lutego 
2017 o godz. 15.00 w UMiG. 
Zwrócił się do przewodniczących komisji stałych o opracowanie sprawozdań z działalności w 
2016 r. i planów pracy na 2017 rok. 
Ad.  10. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący Wojciech Serafin ogłosił zamknięcie 
obrad XXIX sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Nowej Dębie.                  
                                                                                                  
 
      
                                                                                                    PRZEWODNICZĄCY RADY  
                           Wojciech Serafin 
 
 
                                                                                        
Protokół sporządziła:                                                                                                 
Elżbieta Goclan                                                                                   
 


