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

w dniu 30 marca 2017 r. 
 
 
 XXXI sesja Rady Miejskiej w Nowej Dębie odbyła się w sali narad Urzędu Miasta i 
Gminy Nowa Dęba i trwała od godz. 1500  do godz. 1820. 
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. Przyjęcie protokołu z XXX sesji RM. 
4. Informacja Komendanta Komisariatu Policji i Komendanta Straży Miejskiej o stanie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Nowa Dęba w 2016r.   
5. Informacja Miejsko-Gminnego Komendanta Ochotniczych Straży Pożarnych o stanie  

ochrony przeciwpożarowej miasta i gminy Nowa Dęba w 2016 roku. 
6. Informacja Burmistrza o pracach między sesjami Rady Miejskiej. 
7. Zapytania i wnioski mieszkańców. 
8. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2017 rok, 
2) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej Powiatowi 

Tarnobrzeskiemu (Chmielów), 
3) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej Powiatowi 

Tarnobrzeskiemu (Rozalin), 
4) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej Powiatowi 

Tarnobrzeskiemu (ul.Jana Pawła), 
5) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, 
6) zatwierdzenia realizacji projektu partnerskiego „Podniesienie umiejętności kluczowych 

gimnazjalistów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, 
7) zatwierdzenia realizacji projektu partnerskiego „Kształcenie ogólne kluczem do 

sukcesu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, 
8) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, 
9) zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na rok 2017, 
10) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2017 roku. 
9. Sprawozdanie z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 r. 

w tym potrzeby na rok bieżący. Raport z zakresu wspierania rodziny i realizacji Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu  
o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. 

10. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok. 
11. Interpelacje i zapytania radnych. 
12. Wolne wnioski i informacje. 
13. 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. 15 radnych.  
 
Ad.  2. 
Następnie Przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek sesji i zapytał, czy są uwagi 
do porządku obrad. 
Elżbieta Gil Sekretarz Gminy w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy wniosła o wprowadzenie do 
porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekazania środków 
finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Następnie w uzasadnieniu 
poinformowała, że związku z przekazaną przez Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie 
informacją, należy w podjętej 26 stycznia br. uchwale w tej sprawie dokonać  zmiany nazwy 
zadania. Innych wniosków nie było. Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Sekretarza 
Gminy, który został przyjęty 15 głosach „za”. Obrady sesji wraz z przyjętym wnioskiem w pkt.8, 
ppkt. 11, przebiegały zgodnie z przedstawionym przez Przewodniczącego porządkiem. 
Ad.  3. 
Przewodniczący obrad zwrócił się do Rady z zapytaniem, czy są uwagi do protokołu z XXX sesji 
z 23 lutego 2017 r.  
Uwag nie zgłoszono. Protokół został przyjęty przy 15 głosach „za”. 
Ad.  4. 
Komendant Komisariatu Policji w Nowej Dębie komisarz Mariusz Stasiak złożył informację o 
stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Nowa Dęba za rok 2016. 
Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
Następnie Mieczysław Nalepa Komendant Straży Miejskiej przedstawił informację o działalności 
Straży Miejskiej w Nowej Dębie za 2016 rok w zakresie ochrony porządku publicznego. 
Informacja Komendanta stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
Po wysłuchaniu informacji, Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych o zadawanie pytań 
Komendantowi Policji, jak i Straży Miejskiej w sprawach bezpieczeństwa i porządku na terenie 
gminy.  
Janina Lubera zwróciła się z zapytaniem w sprawie rodzaju przestępstw występujących w sieci 
internetowej. Komendant M. Stasiak wyjaśnił jakiego rodzaju były to przestępstwa ze 
szczególnym wskazaniem na oszustwa przy różnego rodzaju transakcjach handlowych. 
Przewodniczący RM podziękował Komendantom za złożenie informacji oraz za trudną i 
odpowiedzialną pracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców gminy. 
Ad.  5. 
Następnie Jerzy Konefał Miejsko-Gminny Komendant Ochotniczych Straży Pożarnych 
przedstawił informację o stanie ochrony przeciwpożarowej miasta i gminy Nowa Dęba w 2016 
roku.  Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
Po wysłuchaniu informacji radni zwrócili się do Komendanta z zapytaniami; 
Stanisław Skimina zapytał o powracający corocznie problem wypalania traw i możliwości 
ustalenia sprawców tego procederu.  
Jerzy Konefał odpowiedział, że pomimo wspólnych działań z policją, schwytanie podpalacza jest 
sprawą prawie niemożliwą. Odbyła się również krótka dyskusja na temat terminów atestów 
sprzętu i kosztów umundurowania strażaków.   
Innych pytań nie było. 
Przewodniczący Wojciech Serafin złożył na ręce Komendanta Jerzego Konefała podziękowania 
dla wszystkich strażaków ochotników za ich trud i odwagę oraz zaangażowanie w zapewnienie 
bezpieczeństwa mieszkańcom i ich dobytkowi materialnemu. 
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Ad.  6. 
Burmistrz Wiesław Ordon przedstawił informację o pracach między sesjami tj. za okres od 20  
lutego do 24 marca 2017 r. Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
Następnie burmistrz udzielił odpowiedzi na zapytania radnych związane z informacją.  
Radna M. Chmielowiec zapytała,  co wpływa na koszt przewiezienia kostki i krawężników z ulicy 
Leśnej na plac przy ul. Ogrodowej. 
Burmistrz odpowiedział, że koszty wynikają z postępowania przetargowego. 
Następnie Marian Tomczyk zapytał o powód zmiany osoby sprzątającej przystanki. Burmistrz 
odpowiedział na zapytanie radnego. 
Innych pytań nie było. 
Ad.  7. 
W punkcie zapytania i wnioski mieszkańców, nikt z mieszkańców nie zabrał głosu.  
Przewodniczący obrad udzielił głosu Stanisławowi Basce, który jest animatorem projektu 
„ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II” realizowanego przez  
Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Poinformował, że projekt realizowany jest w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 
Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii 
społecznej w regionie. Obszar realizacji projektu oprócz kilku powiatów województwa 
podkarpackiego obejmuje również powiat tarnobrzeski. Celem projektu jest wzmocnienie sektora 
ekonomii społecznej w subregionie II w latach 2017-2019 poprzez utworzenie 247 miejsc pracy w 
przedsiębiorstwach społecznych, zaś okres realizacji projektu to 01.01.2017 r. - 31.12.2019 r.  
Dalej S. Baska poinformował do kogo skierowany jest projekt, między innymi do samorządów, 
który daje możliwości pozyskania środków na stworzenie nowych stanowisk pracy. 
Ad.  8. 
Podjęcie uchwał:  
1)   Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy 
Nowa Dęba na 2017 rok. Poinformowała, że po stronie dochodowej wprowadzono środki z ARR-
dopłata do mleka w P-1 w Nowej Dębie oraz środki MG OPS z odpłatności rodzin za pobyt ich 
członków w Domach Pomocy Społecznej. W związku z pismem Ministra Finansów o 
ostatecznych kwotach subwencji w tym subwencji oświatowej na 2017 rok , dokonuje się 
zmniejszenia zarówno dochodów (kwota 361.208,-zł), jak i wydatków związanych z utrzymaniem 
jednostek oświatowych. Następnie po stronie wydatkowej dokonano zabezpieczenia środków na 
wykonanie odwodnienia drogi gminnej Piasek w Cyganach, które pochodzą z bieżących 
wydatków przeznaczonych na melioracje gminne. Ponadto wprowadzono do budżetu środki jako 
rozliczenia z lat ubiegłych w MG OPS.  W związku z uchwałą sołectwa Tarnowska Wola 
dokonuje się zmiany przeznaczenia środków w ramach Funduszu Sołeckiego. Zwiększa się 
wydatki ogółem o kwotę 25.000,-zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "wykonanie 
mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej i 
gospodarstwach domowych", równocześnie dokonując zmiany klasyfikacji budżetowej.  
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. Pytań i uwag nie było. 
UCHWAŁA NR XXXI/288/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY NOWA DĘBA NA 2017 ROK, została przyjęta 
przy 15 głosach „za”. 
2)    Skarbnik Gminy A. Furgał przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu. Poinformowała, że w 
przedstawionym projekcie uchwały dokonuje się uściślenia nazwy zadania dofinansowywanego 
przez Gminę Nowa Dęba w 2017 r. Dodała, że w podjętej w styczniu  br. uchwale nazwa zadania 
brzmiała: „Budowa deptaka przy drodze powiatowej Nr 1 112 R - droga Kolejowa w 
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Chmielowie", a winno być: Budowa deptaka pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 1 112 R 
dojazd do stacji kolejowej Chmielów - etap I". 
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. Uwag i pytań nie było. UCHWAŁA NR XXXI/289/2017 RADY 
MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ W SPRAWIE 
UDZIELENIA W 2017 ROKU POMOCY FINANSOWEJ POWIATOWI 
TARNOBRZESKIEMU została podjęta przy 15 głosach „za”. 
3)   Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały RM zmieniającej uchwałę w sprawie 
udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu. Jak poprzednio, 
poinformowała, że projekt dotyczy zmiany nazwy zadania. W podjętej 26 stycznia br. uchwale 
nazwa zadania brzmiała: „Budowa deptaka pieszego w miejscowości Rozalin w pasie drogi Nr 1 
117 R relacji Tarnowska Wola - Wola Baranowska”, a winno być: „Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 1 117 R relacji Tarnowska Wola - Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika od drogi 
krajowej nr 9 do istniejącego chodnika w miejscowości Rozalin - etap II”.                                                                                                                                                              
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. Uwag nie było. UCHWAŁA NR XXXI/290/2017 RADY 
MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ W SPRAWIE 
UDZIELENIA W 2017 ROKU POMOCY FINANSOWEJ POWIATOWI 
TARNOBRZESKIEMU została podjęta przy 15 głosach „za”. 
4)    Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia 
w 2017 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu. Poinformowała, że  w podjętej 26 
stycznia br. uchwale nazwa zadania brzmiała: „Budowa zatok postojowych przy drodze 
powiatowej Nr 1 128 R ul. Jana Pawła II w Nowej Dębie", a winno być: „Przebudowa zatok 
postojowych przy drodze powiatowej Nr 1 128 R ul. Jana Pawła II w Nowej Dębie - etap I". 
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. Uwag nie było. UCHWAŁA NR XXXI/291/2017 RADY 
MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ W SPRAWIE 
UDZIELENIA W 2017 ROKU POMOCY FINANSOWEJ POWIATOWI 
TARNOBRZESKIEMU, została podjęta przy 15 głosach „za”. 
5)   Renata Bal Dyrektor Biura Obsługi Jednostek Samorządowych przedstawiła projekt uchwały 
RM w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 
szkolnego. Następnie poinformowała, że obowiązek podjęcia uchwały w sprawie dostosowania 
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wynika z przepisów ustawy. 
Nadmieniła, że Rada Miejska 23 lutego 2017r. podjęła uchwałę w sprawie projektu dostosowania 
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, która uzyskała warunkowo 
pozytywną opinię kuratora oświaty, oraz pozytywne opinie związków zawodowych. Po   
wprowadzeniu zmian wskazanych w opinii kuratora oświaty Rada Miejska w terminie do 31 
marca 2017 r. zobowiązana jest do podjęcia uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo 
oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 
Przewodniczący komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Stanisław Skimina poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pytań nie było. UCHWAŁA NR 
XXXI/292/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE DOSTOSOWANIA 
SIECI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW DO NOWEGO USTROJU 
SZKOLNEGO, została przyjęta przy 15 głosach „za”. 
6)    Dyrektor Renata Bal przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie zatwierdzenia realizacji 
projektu partnerskiego „Podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów” 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Poinformowała, że w ramach projektu dotacja z EFS pokrywa 95 % zaplanowanych kosztów. 
Wkład własny gminy stanowić będzie udostępnianie sal dydaktycznych celem realizacji zajęć oraz 
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w formie pieniężnej poprzez odpis z kosztów pośrednich realizowanego projektu. Dodała, że 
działaniami projektu zostaną objęci nauczyciele oraz dzieci ze szkół objętych wsparciem. 
W ramach projektu będą realizowane kursy i warsztaty dla nauczycieli,  kursy i warsztaty dla 
uczniów takie jak; językowe (jęz. angielski/jęz. niemiecki), przyjazna matematyka, techniczne 
zastosowanie matematyki, szybkie i skuteczne uczenie się, kurs kompetencji społecznych dla 
uczniów. Ponadto w ramach projektu zostaną zakupione do szkoły komputery przenośne dla 
uczniów, wielkoformatowe, niskoemisyjne, interaktywne urządzenia do projekcji obrazu i emisji 
dźwięku, np. tablice interaktywne, wideoprojektory, ekrany dotykowe. 
Przewodniczący komisji Oświaty Stanisław Skimina poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały 
Głosów w dyskusji nie było. Przewodniczący poddał projekt pod głosowanie, w wyniku którego 
UCHWAŁA NR XXXI/293/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
ZATWIERDZENIA REALIZACJI PROJEKTU PARTNERSKIEGO „PODNIESIENIE 
UMIEJĘTNOŚCI KLUCZOWYCH GIMNAZJALISTÓW” WSPÓŁFINANSOWANEGO 
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, została podjęta przy 15 głosach „za”. 
7)    Kolejno Renata Bal przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie zatwierdzenia realizacji 
projektu partnerskiego „Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu” współfinansowanego z 
Europejskiego Funduszu Społecznego. W uzasadnieniu do projektu poinformowała, że Gmina 
Nowa Dęba pozyskała środki finansowe z EFS na realizację projektu: "Kształcenie ogólne 
kluczem do sukcesu". Dotacja do projektu pokrywa 95 % zaplanowanych kosztów. Działaniami 
projektu zostaną objęci nauczyciele oraz dzieci ze szkół objętych wsparciem, dodała, że w naszej 
gminie będzie to szkoła podstawowa w Cyganach. W ramach projektu będą realizowane kursy i 
warsztaty dla nauczycieli, kursy i warsztaty dla uczniów. W ramach projektu zostaną zakupione 
do szkoły - laptop z oprogramowaniem oraz tablica interaktywna z oprogramowaniem i usługą 
szkolenia w zakresie użytkowania. 
Przewodniczący komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Stanisław Skimina poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pytań nie było. 
UCHWAŁA NR XXXI/294/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
ZATWIERDZENIA REALIZACJI PROJEKTU PARTNERSKIEGO „KSZTAŁCENIE 
OGÓLNE KLUCZEM DO SUKCESU” WSPÓŁFINANSOWANEGO Z 
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO została podjęta 15 głosami „za”. 
8)    Barbara Duda kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości przedstawiła projekt 
uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 
Poinformowała, że współwłaściciele działki nr ewid. 741/14 położonej w obrębie Poręby Dębskie 
zwrócili się z wnioskiem o nieodpłatne jej przekazanie na rzecz Gminy Nowa Dęba. Dodała, że 
działka stanowi drogę wewnętrzną - ulica Gruszkowa. 
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Tomasz Gazda 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pytań nie było. 
UCHWAŁA NR XXXI/295/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W 
SPRAWIEWYRAŻENIA ZGODY NA NABYCIE NIERUCHOMOŚCI została przyjęta przy 
15 głosach „za”. 
9)    Mieczysław Nalepa Komendant Straży Miejskiej przedstawił projekt uchwały w sprawie 
zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 
2017. Uzasadniając projekt poinformował, że w związku ze zmianą ustawy o zdrowiu 
publicznym, której jednym z głównych założeń było przyjęcie Narodowego Programu Zdrowia na 
lata 2016-2020, Rada Ministrów wydała rozporządzenie, które jest strategicznym dokumentem dla 
zdrowia publicznego i jednocześnie podstawą do działań w tym zakresie. Zadania z zakresu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zostały wpisane do Narodowego 
Programu Zdrowia, stąd też wszelkie działania gminy w zakresie ochrony zdrowia wynikające z 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powinny być 
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realizowane w oparciu o ustawę o zdrowiu publicznym, a nie jak dotychczas, w oparciu o ustawę 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dodał, że w przeciwieństwie do tej ustawy, 
ustawa o zdrowiu publicznym nie przewiduje przyznawania organizacjom pozarządowym oraz 
innym podmiotom działającym na rzecz ochrony zdrowia dofinansowań w ramach tzw. małych 
grantów, tj. uproszczonych procedur. 
Ryszard Szafran Przewodniczący Komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Uwag nie było. 
UCHWAŁA NR XXXI/296/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
ZMIANY GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2017 została przyjęta przy 15 głosach „za”. 
10)    Ewa Rozenbajgier kierownik ref. Spraw Komunalnych i Społecznych przedstawiła projekt 
uchwały RM w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2017 roku. 
Poinformowała, że zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zwierząt , rada gminy zobowiązana 
jest do określania corocznie w drodze uchwały programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, co stanowi wypełnienie przez gminę obowiązku 
zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom. Następnie szczegółowo poinformowała, jakie 
zagadnienia obejmuje Program. Dodała, że projekt uzyskał pozytywną opinię Powiatowego 
Lekarza Weterynarii w Tarnobrzegu, zarządcy i dzierżawców obwodów łowieckich oraz 
organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających 
na obszarze Gminy Nowa Dęba. 
Andrzej Wołosz Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Uwag nie było. 
UCHWAŁA NR XXXI/297/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
PRZYJĘCIA PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ 
ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA I GMINY 
NOWA DĘBA W 2017 ROKU, została podjęta przy 15 głosach „za”. 
11)     Alicja Furgał Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w 
sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. 
Poinformowała, że Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie wystąpiła w sprawie dokonania 
zmiany nazwy zadania, które realizuje przy współudziale gminy w komisariacie policji w Nowej 
Dębie.  Powiedziała, że w podjętej 26 stycznia br. uchwale treść § 1 brzmiała: „Przekazuje się dla 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie w 2017 r. środki finansowe z budżetu gminy Nowa 
Dęba do wysokości 162.793,- jednak nie więcej niż 50% faktycznie poniesionych kosztów 
realizacji II etapu remontu generalnego siedziby jednostki Policji w Nowej Dębie", winno być 
„Przekazuje się dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie w 2017 r. środki finansowe z 
budżetu gminy Nowa Dęba do wysokości 162.793,- jednak nie więcej niż 50% faktycznie 
poniesionych kosztów realizacji remontu generalnego siedziby jednostki Policji w Nowej Dębie".  
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
Uwag nie było. UCHWAŁA NR XXXI/298/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE 
ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ W SPRAWIE PRZEKAZANIA ŚRODKÓW 
FINANSOWYCH DLA KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W RZESZOWIE, została 
podjęta jednogłośnie – 15 głosów „za”. 
O  godz. 16 55 Przewodniczący ogłosił 25 min. przerwy w obradach. 
O  godz. 17 20 obrady zostały wznowione. 
Ad.  9. 
Przewodniczący Wojciech Serafin udzielił głosu Marii Tomczyk - Kierownikowi Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Nowej Dębie, która przedstawiła Sprawozdanie z działalności Miejsko - 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 rok.  
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Kierownik szeroko omówiła działalność Ośrodka w zakresie: 
 liczby rodzin objętych pomocą, 
 liczby mieszkańców korzystających z różnych form pomocy, 
 liczby zgłoszeń w sprawach udzielenia pomocy, 
 charakterystyki rodzin objętych pomocą, 
 dochodów i wydatków ośrodka oraz pracowników ośrodka. 

 Ponadto Rada wysłuchała sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 
rok, które realizowane są poprzez pracowników socjalnych, asystentów rodziny oraz Zespół 
Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz grupy robocze. 
Kolejno Kierownik Maria Tomczyk przedstawiła sprawozdanie z działalności zespołu 
interdyscyplinarnego- raport z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie za 2016 r. gdzie Rada wysłuchała informacji nt 
działań Zespołu w zakresie zjawiska przemocy, jego skali występowania oraz  działań 
podejmowanych w odniesieniu do osób uwikłanych w problem przemocy w rodzinie. 
Następnie Kierownik przedstawiła raport z ewaluacji i monitoringu ,,Miejsko-Gminnego 
Programu Wspierania Rodziny w gminie Nowa Dęba na lata 2016-2018”obejmujący rok 2016. 
Informacje i sprawozdania stanowią załącznik nr 7 do protokołu.   
Dalej Kierownik Maria Tomczyk przedstawiła Ocenę zasobów pomocy społecznej. 
W informacji Rada zapoznała się również z zasobami instytucjonalnymi pomocy i wsparcia, 
kadrą, zatrudnieniem ośrodka i zespołami pracy socjalnej oraz środkami finansowymi 
przewidzianymi na tę działalność. Pytań ze strony radnych nie było. 
Podsumowując Przewodniczący Wojciech Serafin stwierdził, że Rada pozytywnie oceniła 
przedstawioną informację oraz podziękował Kierownikowi oraz pracownikom Ośrodka za wkład 
pracy i zaangażowanie w rozwiązywanie problemów społecznych mieszkańców naszej Gminy.  
 Ad.  10. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jan Flis poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu 17 
marca br. przyjęła propozycję Planu pracy komisji na 2017 rok. 
W ramach Planu pracy komisja ustaliła wykaz jednostek organizacyjnych i pomocniczych gminy, 
które będą przedmiotem kontroli, jak też zakres oraz terminy w  których dokona kontroli 
wytypowanych jednostek. Przedstawiony przez Przewodniczącego Plan pracy komisji na 2017 rok 
został przyjęty przez Radę  bez uwag (15 „za”) i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
Ad.  11. 
W punkcie interpelacje i zapytania radnych Elżbieta Gil Sekretarz Gminy poinformowała, że  w 
okresie od ostatniej sesji złożona została jedna interpelacja przez radnego Tomasza Wolana. 
Interpelacja dotyczyła wytyczenia drogi z działki ewid. n`r 250/4 w Jadachach. 
Sekretarz Gminy zapoznała Radę z odpowiedzią Burmistrza na interpelację. 
Ad.  12. 
W wolnych wnioskach i informacjach głos zabrali: 
Zbigniew Karkut zapytał w sprawie zagospodarowania szkoły podstawowej w Alfredówce na 
potrzeby przedszkola. 
Wiesław Ordon poinformował o liście intencyjnym oraz o spotkaniu z prezesem stowarzyszenia, 
które zamierza prowadzić przedszkole i dyrektorem szkoły. Dodał, że w tym samym czasie w 
budynku nie może funkcjonować przedszkole niepubliczne i Zespół Wychowania Przedszkolnego. 
Stanisław Skimina zabrał głos w sprawie wystąpienia PKP do sołtysa w sprawie użyczenia 
przejazdu kolejowego w Chmielowie. 
Burmistrz ma reprezentować sołtysa w PKP. 
Przewodniczący Wojciech Serafin poinformował radnych o wpłynięciu do RM; 
- Pisma mieszkanki Chmielowa w sprawie drogi dojazdowej do posesji. 
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- sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta i gminy Nowa Dęba za 2016 rok oraz 
sprawozdania z wykonania planu finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie 
za rok 2016, 
- informacji o stanie mienia Gminy Nowa Dęba za 2016 rok. 
Sprawozdania skierowane zostają do komisji Rewizyjnej celem rozpatrzenia i sporządzenia 
wniosku o udzielenie/ nie udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta i gminy. 
Przewodniczący Jan Flis zapowiedział, że w najbliższym czasie ustali termin posiedzenia komisji 
rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia złożonych sprawozdań finansowych.  
Przewodniczący przypomniał radnym o obowiązku złożenia do 28 kwietnia br. oświadczeń 
majątkowych za 2016 rok. 
Zapowiedział również termin następnej sesji RM, która planowana jest na 27 kwietnia 2017 o 
godz. 1500 w UMiG. 
Ad.  13. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący Wojciech Serafin ogłosił zamknięcie 
obrad XXXI sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Nowej Dębie.                  
                                                                                                  
 
      
                                                                                                  PRZEWODNICZĄCY RADY  
                           Wojciech Serafin 
 
 
                                                                                        
Protokół sporządziła:                                                                                                 
Elżbieta Goclan                                                                                   
 


