
  
 

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

w dniu 23 lutego 2017 r. 
 
 XXX sesja Rady Miejskiej w Nowej Dębie odbyła się w sali narad Urzędu Miasta i 
Gminy Nowa Dęba i trwała od godz. 1500  do godz. 1805. 
W sesji uczestniczyło 14 radnych zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik Nr 1 do 
protokołu. Radny nieobecny – Tomasz Dziemianko. 
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 XXIX sesji. 
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami. 
5. Zapytania i wnioski mieszkańców. 
6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej w celu wspólnej realizacji projektu 
pn. „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Baranów Sandomierski, 
Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba", 

2) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 
szkolnego, 

3) określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru 
godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych 
w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i zespołach 
szkół prowadzonych przez Gminę Nowa Dęba, 

4) określenia  kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas 
pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Dęba, punktów 
przyznawanych za poszczególne z nich oraz dokumentów niezbędnych do 
potwierdzenia tych kryteriów, 

5) określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do  
przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Dęba, 
przyznanie tym kryteriom liczby punków oraz określenia dokumentów niezbędnych do 
potwierdzania spełniania tych kryteriów, 

6) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (Jadachy), 
7) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (Alfredówka), 
8) wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej, 
9) uchwalenia aktualizacji 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. 

7. Przyjęcie rocznego planu pracy Rady Miejskiej. 
8. Przyjęcie rocznych planów pracy komisji stałych RM wraz ze sprawozdaniami tych komisji z              
    działalności w 2016 roku. 
9.  Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok. 
10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów     
     Alkoholowych za 2016 rok. 
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11. Interpelacje i zapytania radnych. 
12. Wolne wnioski i informacje. 
13. 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. 
Uwag i wniosków nie zgłoszono, sesja przebiegała według przedstawionego programu.  
 
Ad.  3. 
Przewodniczący obrad zwrócił się do Rady z zapytaniem, czy są uwagi do protokołu z XXIX 
sesji z 26 stycznia 2017 r. 
Uwag nie zgłoszono. Protokół został przyjęty przy 14 głosach „za”. 
 
Ad.  4. 
Burmistrz Wiesław Ordon przedstawił sprawozdanie z działalności między sesjami tj. za okres 
od 24 stycznia do 17 lutego 2017 r. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
Przewodniczący zwrócił się do radnych o zadawanie pytań. 
Marzena Chmielowiec poprosiła się o szerszą informację w sprawie przeprowadzenia 
kwalifikacji wojskowej mężczyzn oraz kobiet z terenu MiG. Burmistrz udzielił wyjaśnień na 
zapytanie. 
Stanisław Skimina zapytał w sprawie kolejności termomodernizacji budynków użyteczności 
publicznej zgłoszonych do programu o dofinansowanie. Radny zwrócił się również o 
informację nt spotkania z Ministrem Edukacji.   
Następnie burmistrz udzielił odpowiedzi na zapytanie radnego.   
 
Ad.  5. 
W punkcie zapytania i wnioski mieszkańców nikt nie zabrał głosu. 
 
Ad.  6. 
Podjęcie uchwał:  
1)   Sławomir Białas kierownik ref. Rozwoju Lokalnego UMiG przedstawił projekt uchwały 
RM w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej w celu wspólnej realizacji 
projektu pn. „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Baranów Sandomierski, 
Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba". 
Poinformował, że podjęcie niniejszej uchwały pozwoli na zawarcie umowy partnerskiej 
pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie wspólnej realizacji projektu pod 
nazwą "Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, 
Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Miasta Lubaczów, Narol, Nowa Dęba” dotyczącego montażu 
systemów opartych na odnawialnych źródłach energii w ramach osi priorytetowej III. Czysta 
energia Działania 3.1 Rozwój OZE „projekty parasolowe” Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, będącej niezbędnym 
załącznikiem do wniosku o dofinasowanie. 
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Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
Stanisław Skimina zwrócił się o zamieszczenie informacji w tej sprawie na internetowej stronie 
gminy. Innych uwag nie było. 
UCHWAŁA NR XXX/279/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE UMOWY PARTNERSKIEJ W CELU 
WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU PN. „ROZWÓJ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ 
ENERGII NA TERENIE GMIN: BARANÓW SANDOMIERSKI, GORZYCE, 
HORYNIEC-ZDRÓJ, LUBACZÓW, MIASTO LUBACZÓW, NAROL, NOWA DĘBA" 
została przyjęta przy 14 głosach „za”. 
2)    Renata Bal dyrektor Biura Obsługi Jednostek Samorządowych przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 
ustroju szkolnego. 
Następnie Przewodniczący RM przedstawił pismo z dnia 13 lutego 2017 r. nauczycieli i 
pracowników obsługi Gimnazjum nr 1 w Nowej Dębie wyrażających swoje stanowisko w 
sprawie połączenia ze Szkołą Podstawową Nr 2 w związku z reformą edukacji, a następnie 
zapoznał Radę ze stanowiskiem Rady Pedagogicznej SP Nr 2 wyrażoną w piśmie z 6 lutego br. 
w sprawie włączenia Gimnazjum Nr 1w struktury szkoły podstawowej. 
Stanisław Skimina przewodniczący komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu poinformował, 
że komisja po wnikliwej analizie i po konsultacjach pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Dodał też, że sytuacja jest trudna, gdyż oprócz problemów związanych z wdrażaniem reformy 
oświaty, sytuację od kilku lat weryfikuje niż demograficzny. Przewodniczący wspomniał o 
jednej 
z metod zwanej „podziel się pracą”, polegającej na redukcji czasu pracy i proporcjonalnej 
redukcji wynagrodzeń, gdzie strony umawiają się, że wszyscy pracownicy będą mieli przez 
czas określony obniżony wymiar czasu pracy i proporcjonalnie do tego obniżone 
wynagrodzenie, a w zamian za to pracodawca zobowiązuje się do zachowania 
dotychczasowych miejsc pracy. Zwrócił się przy tym do stron, których dotyczy ta sytuacja o 
zrozumienie i wzajemną życzliwość. Innych głosów nie było. UCHWAŁA NR XXX/280/2017 
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE PROJEKTU DOSTOSOWANIA 
SIECI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW DO NOWEGO USTROJU 
SZKOLNEGO została podjęta przy 11 głosach „za” i 3 „przeciw”. 
 
3)   Dyrektor Biura Obsługi Jednostek Samorządowych przedstawiła projekt uchwały w 
sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego 
wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych 
w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i zespołach szkół 
prowadzonych przez Gminę Nowa Dęba. 
W uzasadnieniu poinformowała, dotychczas te kwestie ustalały uchwały Rady Miejskiej w 
Nowej Dębie z dnia 30 czerwca 1999 r. oraz z dnia 10 kwietnia 2003 r. Dodała, że 
przedstawiona uchwała reguluje i dostosowuje powyższe zagadnienia w odniesieniu do 
nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i zespołach szkół, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Nowa Dęba.  
Stanisław Skimina przewodniczący komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu poinformował, 
że komisja po analizie, uwzględniając przepisy wprowadzające reformę edukacji wnosi o 
przyjęcie poprawki w § 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w 
przedszkolu, szkole lub zespole szkół na terenie Gminy Nowa Dęba obniża się tygodniowy 
wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określonych w przepisach 
ustawy Karta Nauczyciela 
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Lp.  Stanowisko  Tygodniowy obowiązkowy 
Burmistrz MiG Komisja 

oświaty 
1. Dyrektor przedszkola, szkoły, zespołu szkół liczącego: 

do 3 oddziałów 
od 4 do 6 oddziałów 
od 7 do 9 oddziałów 
od 10 do 12 oddziałów 
12 oddziałów i więcej 

 
15 
12 
8 
5 
5 

 
12 
9 
7 
5 
3 

2. Wicedyrektor przedszkola, szkoły, zespołu szkół 
liczącego: 
12 oddziałów i więcej 

 
 

10 

 
 
7 

 
Pozostałe zapisy  projektu uchwały zaopiniowała pozytywnie. Przewodniczący S. Skimina 
poinformował, że  Zarząd Oddziału ZNP oraz Międzyszkolna Komisja NSZZ „Solidarność” 
pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w wersji zaproponowanej przez komisję oświaty. 
Przewodniczący obrad zwrócił się burmistrza o przedstawienie swojego stanowiska w sprawie 
projektu uchwały. Wiesław Ordon powiedział, że przedłożony projekt zastępuje uchwały 
obowiązujące od kilkunastu lat. W tym czasie zaszło wiele zmian, między innymi zmniejszyła 
się liczba dzieci o 940, nauczycieli o 35 oraz o 27 zmniejszyła się liczba oddziałów w 
placówkach, co spowodowało, że dyrektorzy zostali odciążeni. Przyznał, że aktualnie 
występują rozmaite trudności związane z wdrażaniem reformy edukacji, jednakże uważa, że 
jest to racjonalne podejście do obowiązującego stanu w oświacie. Dodał, że w skali całej gminy 
liczba godzin dydaktycznych zmniejszyłaby się o 31, tj o ok. 2 etaty nauczycieli.  
W trakcie dyskusji Janina Lubera przybliżyła zadania ciążące na dyrektorach, którzy z tego 
powodu muszą być bardzo dyspozycyjni. 
Nauczyciel SP Nr 2 Dorota Obara przywołując hasło „dziel się pracą” stwierdziła, że zmniejsza 
się liczba godzin, którymi nauczyciele mogliby się podzielić.  
Maria Mazur pedagog szkolny w G-1 zwróciła uwagę, że faktycznie zmniejszyła się liczba 
dzieci w szkołach, jednakże problemy wychowawcze stały się znacznie poważniejsze. 
Przewodniczący Wojciech Serafin zwrócił się do przedstawicieli związków zawodowych 
nauczycieli o opinię w sprawie projektu uchwały. 
Kazimierz Wąsik (ZNP) oraz Tomasz Zierold (NSZZ”S”) wyrazili pozytywną opinię dla 
projektu uwzględniającego poprawkę komisji oświaty. 
Po wyczerpaniu głosów w dyskusji, Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie poprawkę 
komisji oświaty, która została przyjęta przez Radę przy 11 głosach „za”, 1 „przeciwnym” i 2 
„wstrzymujących się”. Następnie UCHWAŁA NR XXX/281/2017 RADY MIEJSKIEJ W 
NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE OKREŚLENIA SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD 
UDZIELANIA I ROZMIARU ZNIŻEK OBOWIĄZKOWEGO WYMIARU GODZIN 
DLA NAUCZYCIELI, KTÓRYM POWIERZONO STANOWISKA KIEROWNICZE 
ORAZ OKREŚLENIA TYGODNIOWEGO OBOWIĄZKOWEGO WYMIARU 
GODZIN ZAJĘĆ NAUCZYCIELI NIE WYMIENIONYCH W ART.42 UST. 3 KARTY 
NAUCZYCIELA ZATRUDNIONYCH W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I 
ZESPOŁACH SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ NOWA DĘBA, została 
podjęta przy 11 głosach „za”, 1 „przeciwnym” i 2 „wstrzymujących się”. 
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4)    Renata Bal przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie określenia  kryteriów branych 
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Nowa Dęba, punktów przyznawanych za poszczególne z nich oraz 
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 
Poinformowała, że  projekt uchwały reguluje kwestie związane z rekrutacją do klas pierwszych 
szkół podstawowych dla dzieci spoza obwodu danej szkoły. Przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo oświatowe, zobowiązały organ prowadzący do określenia kryteriów naboru w 
postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej, jeżeli placówka nadal 
dysponuje wolnymi miejscami, jak również do przyznania liczby punktów za dane kryterium 
oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia danego kryterium. 
Stanisław Skimina przewodniczący komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Uwag nie było. UCHWAŁA NR XXX/282/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W 
SPRAWIE OKREŚLENIA  KRYTERIÓW BRANYCH POD UWAGĘ 
W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ 
PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ NOWA DĘBA, PUNKTÓW 
PRZYZNAWANYCH ZA POSZCZEGÓLNE Z NICH ORAZ DOKUMENTÓW 
NIEZBĘDNYCH DO POTWIERDZENIA TYCH KRYTERIÓW, została podjęta przy 14 
głosach „za”. 
5)    Kolejno Renata Bal przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie określenia kryteriów 
obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Dęba, przyznanie tym kryteriom liczby 
punków oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania spełniania tych kryteriów. 
W uzasadnieniu poinformowała, że w związku z wejściem w życie części przepisów nowej 
ustawy - Prawo oświatowe  i ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, które 
dokonały zmian w wielu ustawach mdz. in. poprzez wykreślenie rozdziału regulującego sprawy 
rekrutacji do przedszkoli publicznych, zachodzi konieczność podjęcia nowej uchwały  w tym 
zakresie. W przedstawionym projekcie uchwały kryteria, dokumenty oraz liczba punktów są 
analogiczne jak w uchwale Nr IV/39/2015 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 26 lutego 
2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Nowa Dęba, przyznanie tym kryteriom liczby punków oraz określenia dokumentów 
niezbędnych do potwierdzania spełniania tych kryteriów. 
Stanisław Skimina przewodniczący komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Marzena Chmielowiec zapytała ile dzieci spośród ubiegających się o przyjęcie, nie zostało 
przyjętych. Dyrektor odpowiedziała, że wszystkie zostały przyjęte. 
UCHWAŁA NR XXX/283/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
OKREŚLENIA KRYTERIÓW OBOWIĄZUJĄCYCH NA DRUGIM ETAPIE 
POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH, DLA 
KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA NOWA DĘBA, 
PRZYZNANIE TYM KRYTERIOM LICZBY PUNKÓW ORAZ OKREŚLENIA 
DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO POTWIERDZANIA SPEŁNIANIA TYCH 
KRYTERIÓW, została podjęta przy 14 głosach „za”. 
O  godz. 16 15 Przewodniczący ogłosił 25 min. przerwy w obradach. 
O  godz. 16 40 obrady zostały wznowione. 
6)   Barbara Duda kierownik ref. Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości przedstawiła 
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. 
Poinformowała, że projekt dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
nieruchomości oznaczonej nr ewid. 259/2 o pow. 0,2068 ha położonej na terenie sołectwa 
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Jadachy. Na sprzedaż tej nieruchomości mieszkańcy sołectwa wyrazili zgodę 18 grudnia 2016 
w drodze uchwały zebrania wiejskiego. 
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Uwag nie było. UCHWAŁA NR XXX/284/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W 
SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI została przyjęta 
przy 14 głosach „za”. 
7)    Barbara Duda przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości. 
Następnie poinformowała, że właściciele działek przyległych do działki nr ewid. 554/7 w 
Alfredówce wyrazili chęć nabycia tej działki na własność. W związku z tym zebranie 
mieszkańców sołectwa Alfredówka w dniu 3 grudnia 2016 r. podjęło w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż tej działki. 
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Uwag nie było. UCHWAŁA NR XXX/285/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W 
SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI została przyjęta 
przy 14 głosach „za”. 
8)   Następnie Barbara Duda przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
obciążenie nieruchomości gruntowej. 
Poinformowała, że działki nr ewid. 417,416,415,413 przeznaczone pod lokalizację budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych w Nowej Dębie nie posiadają bezpośredniego dostępu do drogi 
publicznej ul. Leśnej. W związku z tym zachodzi konieczność uregulowania tej sprawy poprzez 
ustanowienie służebności przejazdu i przechodu przez nieruchomość będącą drogą wewnętrzną, 
stanowiącą własność gminy Nowa Dęba o nr ewid. 264/15 i 412 na rzecz ich każdoczesnych 
użytkowników wieczystych i właścicieli. 
Tomasz Gazda Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Uwag nie było. UCHWAŁA NR XXX/286/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W 
SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA OBCIĄŻENIE NIERUCHOMOŚCI 
GRUNTOWEJ została podjęta jednogłośnie – 14 głosów „za”. 
9)    Kolejno Ewa Rozenbajgier kierownik ref. Spraw Komunalnych i Społecznych przedstawiła 
projekt uchwały w sprawie uchwalenia aktualizacji 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 PGKiM pismem z 8.02.2017 przedłożyło aktualizację Planu 
uchwalonego przez RM  30 listopada 2016 r. Zmiany w Planie wprowadzono w związku z 
zamiarem przystąpienia do budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Alfredówce wraz z osiedlem 
Buda Stalowska i przygotowywaniem wniosku o przyznanie pomocy na realizację tego zadania 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz potrzebą rozbudowy 
sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu Poręby Dębskie przy ul. Niżańskiej. Doprecyzowano 
również zapisy Planu w części dotyczącej urządzeń wodociągowych poprzez dokonanie 
podziału zadania dotyczącego sporządzenia dokumentacji i wykonania odcinka sieci 
wodociągowej o długości ok. 400 mb w Alfredówce z uwagi na zmianę źródeł finansowania 
tego zadania. 
Andrzej Wołosz Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
W związku z zapytaniem Marzeny Chmielowiec burmistrz udzielił informacji na temat 
rozszerzenia zasięgu obszaru objętego projektowaniem czego powodem jest wybudowanie 
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nowych budynków. Dalej poinformował Radę na temat planów rozbudowy kanalizacji w 
Tarnowskiej Woli i osiedlu Dęba z uwagi na postępującą rozbudowę tych miejscowości. 
Innych pytań nie było. UCHWAŁA NR XXX/287/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ 
DĘBIE W SPRAWIE UCHWALENIA AKTUALIZACJI WIELOLETNIEGO PLANU 
ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ 
KANALIZACYJ-NYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU PRZEDSIĘBIORSTWA 
GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W NOWEJ DĘBIE 
została podjęta jednogłośnie – 14 głosów „za”. 
Ad.  7. 
Przewodniczący Wojciech Serafin przedstawił Plan Pracy Rady Miejskiej w Nowej Dębie na 
2017 rok. Nadmienił, że plan obejmuje zadania wyznaczone przez Radę oraz te, które z mocy 
prawa należą do jej kompetencji oraz dodał, że radni otrzymali propozycję Planu celem 
wcześniejszego zapoznania się.  Nikt z radnych nie wniósł uwag do przedstawionej propozycji. 
Plan pracy Rady Miejskiej w Nowej Dębie na 2017 rok został przyjęty jednogłośnie (14 „za”). 
Ad.  8. 
Przewodniczący Rady poinformował, że przewodniczący wszystkich komisji stałych w 
terminie przewidzianym w Statucie Gminy złożyli plany pracy poszczególnych komisji na 2017 
rok.  Komisje złożyły również sprawozdania z prac w 2016 r. Plany oraz sprawozdania znajdują 
się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.  
Plany pracy komisji stałych RM zostały bez uwag przyjęte przez Radę ( 14 „za”). 
Ad.  9. 
Przewodniczący Wojciech Serafin udzielił głosu Komendantowi Straży Miejskiej 
Mieczysławowi Nalepie, który przedstawił Raport z realizacji Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok. Raport stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
Poinformował, że kwota przeznaczona na realizację Programu to 3000 zł. Dalej poinformował, 
że zadania realizowane były poprzez; 
- dofinansowanie do kosztów podróży związanych z przejazdem na odbywaną terapię 
uzależnień w zamiejscowych ośrodkach terapeutycznych, w tym szkolenia i przejazd, 
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w 
zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.  
Następnie Komendant zapoznał Radę z realizacją wydatków na realizację tych zadań. 
Ad.  10. 
Kolejno Komendant przedstawił Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016 rok. Treść sprawozdania zawarta jest w 
załączniku nr 6 do protokołu. Mieczysław Nalepa poinformował, że uchwalony pierwotnie 
Program  został w trakcie roku dwukrotnie zmieniony. Zmiany miały na celu doprecyzowanie 
treści zapisów jednego zadania zawartego w szczegółowym podziale środków oraz 
dostosowywanie go do racjonalnego rozdysponowania środków finansowych przeznaczonych 
na realizację wyznaczonych zadań. Dalej zapoznał komisję z realizacją Programu, na który 
ogółem przeznaczona została kwota 302 370,00 zł. z czego wykonanie wyniosło 298 489,81 zł. 
zaś niewykorzystana kwota to 3 880,19 zł. 
W trakcie dyskusji Tomasz Wolan wniósł, aby Piłkarska Szkółka dla Dzieci była finansowana 
przez cały rok, a nie przez kilka miesięcy. Komendant odpowiedział, że jest to program 
pilotażowy, realizowany na stadionach w sezonie letnim. Dodał, że sugestia radnego zostanie 
rozważona na przestrzeni roku, poprzez zwiększenie środków na realizację tego zadania.  
Stanisław Skimina poparł propozycję i potwierdził, że istnieje zapotrzebowanie na zajęcia tego 
typu. Krzysztof Sałek dodał, że poza sezonem zajęcia mogą być organizowane na salach 
gimnastycznych, a w czasie ferii można organizować turnieje np. o Puchar Burmistrza. 
Innych głosów w dyskusji nie było. 
Obydwa sprawozdania zostały przyjęte bez uwag. 
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Ad.  11. 
W punkcie interpelacje i zapytania radnych Elżbieta Gil Sekretarz Gminy poinformowała o 
złożeniu 07.02.2017 r. przez radnego Tomasza Wolana interpelacji w sprawie budowy ciągu 
pieszo-jezdnego w Jadachach w ciągu drogi krajowej nr 9. 
Sekretarz Gminy zapoznała Radę z odpowiedzią Burmistrza na interpelację. 
Ad.  12. 
W wolnych wnioskach i informacjach głos zabrali: 
Roman Puzio zapytał, czy w bieżącym  roku rozpocznie się modernizacja oczyszczalni 
ścieków. Burmistrz odpowiedział, że nie. Poinformował jednocześnie, że wniosek złożony 
przez PGKiM został odrzucony ze względów formalnych. W ostatnich dniach został złożony 
nowy, poprawiony wniosek, co spowoduje przesunięcie realizacji zadania o ok. 1 rok. 
Stanisław Skimina zapytał o sprawę wyburzenia budynku ochronki w Chmielowie. 
W kolejnej sprawie radny w imieniu mieszkańców zwrócił się stworzenie dostępności do 
działek w Sadzie w Chmielowie. 
Burmistrz udzielił odpowiedzi na zgłoszone sprawy. 
Przewodniczący RM przedstawił pismo Stowarzyszenia „Dąb” w Nowej Dębie dotyczące 
podjęcia uchwały o określeniu maksymalnej kwoty za wycięcie drzew i krzewów na obszarach 
przemysłowych. 
Burmistrz odpowiedział, że sytuacja w tej kwestii jest dynamiczna. Ustawa o ochronie 
przyrody od 2017 roku wprowadza nowe zasady dotyczące zezwoleń, opłat i kar za usuwanie 
drzew i krzewów. Powiedział, że według informacji trwają prace nad jej nowelizacją, po 
czym udzielił szerszej informacji w tej sprawie. 
Burmistrz zapoznał Radę ze stanowiskiem Starosty Tarnobrzeskiego w sprawie przejęcia i 
zatrudnienia nauczycieli ze szkół, gdzie organem prowadzącym jest gmina, a którzy 
zagrożeni są zwolnieniem. Stanowisko Starosty w tej sprawie jest negatywne. 
Przewodniczący zapowiedział termin następnej sesji RM na dzień 30 marca 2017 r. 
Ad.  13. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący Wojciech Serafin ogłosił zamknięcie 
obrad XXX sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Nowej Dębie.                  
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