
 
 P R O T O K Ó Ł  Nr XXXII/2017 

z sesji Rady Miejskiej w Nowej Dębie 
w dniu 27 kwietnia 2017 r. 

 
 XXXII sesja Rady Miejskiej w Nowej Dębie odbyła się w sali narad Urzędu Miasta i 
Gminy Nowa Dęba i trwała od godz. 1500  do godz. 1615. 
W sesji uczestniczyło 13 radnych zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik Nr 1 do 
protokołu. Radni nieobecni – Zbigniew Karkut, Wojciech Serafin i Tomasz Wolan. 
Ponadto w sesji uczestniczyli zaproszeni goście 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 XXXI sesji RM. 
4. Informacja Burmistrza o pracach między sesjami Rady Miejskiej. 
5. Zapytania i wnioski mieszkańców. 
6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2017 rok oraz zmieniająca uchwałę 
budżetową Gminy Nowa Dęba na 2017 rok, 

2) zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Nowa Dęba, 
3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – 

Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie za 2016 rok, 
4) zgłoszenia sołectwa Chmielów do ,,Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 

2017-2020", 
5) zawarcia porozumienia o wspólnej realizacji zadania, 
6) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, 
7) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym wraz z 

udzieleniem bonifikaty, 
8) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, 
9) nadania nazwy drodze wewnętrznej, 
10) przyjęcia apelu dotyczącego przywrócenia działalności Rejonu Energetycznego 

z siedzibą w Tarnobrzegu. 
7. Interpelacje i zapytania radnych. 
8. Wolne wnioski i informacje. 
9. Zamknięcie obrad. 

 
Ad.  1. 
Otwarcia sesji dokonał I Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jacek Szpunar, który powitał 
wszystkich zebranych oraz osoby uczestniczące w obradach, a następnie  stwierdził wymaganą 
liczbę radnych do podejmowania prawomocnych uchwał tj. 10 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 XXXI 
sesji z 30 marca 2017 r. 
Uwag nie zgłoszono. Protokół został przyjęty przy 10 głosach „za”. 
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Ad.  4. 
Burmistrz Wiesław Ordon przedstawił sprawozdanie z działalności między sesjami tj. za okres 
od 27 marca do 23 kwietnia 2017 r. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych o zadawanie pytań. 
Marzena Chmielowiec poprosiła się o informację w sprawie wartości kosztorysowej chodnika w 
Chmielowie 
Burmistrz udzielił odpowiedzi na zapytanie radnej.   
 
Ad.  5. 
W punkcie zapytania i wnioski mieszkańców nikt nie zabrał głosu. 
O godz. 1515 na obrady przybyli radni Tomasz Gazda i Andrzej Wołosz. Obecnych 12 radnych. 
 
Ad.  6. 
Podjęcie uchwał:  
1)   Alicja Furgał Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie zmian 
w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2017 rok oraz zmieniająca uchwałę budżetową Gminy 
Nowa Dęba na 2017 rok. 
Poinformowała, że w przedłożonym projekcie uchwały dokonuje się zmian po stronie 
wydatkowej budżetu poprzez rozdysponowanie tzw. wolnych środków z przeznaczeniem na 
pokrycie braków w placówkach oświatowych i żłobku miejskim związanych ze zmniejszeniem 
dotacji na usługi przedszkolne i żłobkowe. Powiedziała, że w pierwotnej uchwale budżetowej 
zabezpieczono środki w kwocie 50.000,-zł w formie dotacji inwestycyjnej dla Samorządowego 
Ośrodka Kultury w Nowej Dębie  na budowę pochylni dla niepełnosprawnych. 
W przedłożonym projekcie uchwały zmniejsza się te środki i tworzy nowe zadanie inwestycyjne 
realizowane przez urząd - budowa pochylni dla niepełnosprawnych wraz z modernizacją 
schodów do wejścia głównego budynku SOK, przeznaczając na ten cel kwotę 210.000,-zł. 
Środki zabezpiecza się częściowo z tzw. wolnych środków ze zlikwidowanej dotacji celowej dla 
SOK oraz ze zmniejszenia dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Krasnal w Nowej Dębie. 
Zmniejszenie dotacji dla niepublicznego przedszkola wynika z przeprowadzonej przez Gminę 
diagnozy mającej na celu sprawdzenie, czy spełnia się obowiązek zapewnienia wszystkim 
dzieciom (3-5 lat) miejsc w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego. 
W wyniku diagnozy Gmina zapewnia opiekę przedszkolną wszystkim dzieciom, w związku z 
tym nie jest zobowiązana do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na brakujące miejsca w 
przedszkolach, a tym samym nie będzie musiała wypłacać 100% kwoty dotacji, a 90% -zgodnie z 
uchwałą RM w tej sprawie z 29.12.2016 r. Dalej Skarbnik poinformowała, że w związku z 
wnioskiem radnego Jana Flisa i możliwością jaką daje zmiana ustawy o drogach krajowych, 
dokonuje się przesunięcia środków z wykonania oświetlenia osiedla Olszyna przy ul. Ks. 
Łagockiego, na wykonanie przejścia dla pieszych na DK 9 przy Jednostce Wojskowej w Nowej 
Dębie. W związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków, zwiększono przychody 
budżetu o kwotę 254.319,-zł.  Powyższe zmiany są uwzględnione w WPF Gminy Nowa Dęba. 
Przewodniczący Komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.  
Pytań i uwag nie było. 
UCHWAŁA NR XXXII/299/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY NOWA DĘBA NA 2017 ROK ORAZ 
ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ BUDŻETOWĄ GMINY NOWA DĘBA NA 2017 ROK, 
została przyjęta przy 10 głosach „za” i 2 „wstrzymujących się”. 
2)    Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy 
finansowej gminy Nowa Dęba. 
W ramach objaśnień przyjętych wartości do zmiany WPF Gminy Nowa Dęba Skarbnik 
poinformowała, że w 2017 roku dochody ogółem zwiększono o kwotę 51.536,-zł.w stosunku do 
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ostatniej zmiany WPF z 31.03.2017r. Wydatki w stosunku do ostatniej zmiany ogółem 
zwiększono o kwotę 305.855,-zł. 
Przychody budżetu wzrosły w 2017 r. o kwotę wprowadzonych wolnych środków tj. kwotę 
254.319,-,-zł. W związku z powyższym kwota deficytu uległa zwiększeniu o w/w środki. 
Skarbnik poinformowała, że nie uległa zmianie kwota rozchodów budżetu. 
Przewodniczący Komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.  
Głosów w dyskusji nie było. UCHWAŁA NR XXXII/300/2017 RADY MIEJSKIEJ W 
NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ 
GMINY NOWA DĘBA, została podjęta przy 10 głosach „za” i 2 „wstrzymujących się”. 
3)   Następnie Alicja Furgał przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego samorządowej instytucji kultury – Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej 
Dębie za 2016 rok. Poinformowała, że organem zatwierdzającym roczne sprawozdania 
finansowe samorządowej instytucji kultury jest Rada Miejska, w związku z czym Samorządowy 
Ośrodek Kultury w Nowej Dębie przedstawił do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe za 2016 
rok, składające się z następujących dokumentów: 
1) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów 
zamyka się sumą 1.767.065,55 zł.  
2) rachunku zysków i strat, który zamyka się wynikiem ujemnym w kwocie 106.750,65 zł.  
3) informacji dodatkowej. 
Ze względu na to, że SOK w poprzednim roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie 
nie przekroczył granicy z dwóch wielkości, o których mówi ustawa o rachunkowości, 
przedkładane sprawozdanie finansowe za rok 2016 nie podlega badaniu. 
Przewodniczący Komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. Pytań i uwag nie było. UCHWAŁA NR XXXII/301/2017 
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE ZATWIERDZENIA 
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY – 
SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA KULTURY W NOWEJ DĘBIE ZA 2016 ROK, została 
podjęta przy 12 głosach „za”. 
4)    Sekretarz Gminy Elżbieta Gil przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie zgłoszenia 
sołectwa Chmielów do ,,Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020". 
Poinformowała, że w związku z ogłoszeniem naboru sołectw przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Podkarpackiego do ,,Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020" 
Gmina Nowa Dęba zgłasza sołectwo Chmielów do niniejszego programu. W jego ramach Gmina 
będzie się mogła ubiegać o dofinansowanie w wysokości do 10 000,00 zł. Cel na jaki zostaną 
przeznaczone środki zostanie zapisany w Sołeckiej Strategii Wsi na lata 2017-2020, która  
zostanie opracowana wraz z mieszkańcami sołectwa na warsztatach organizowanych przez UM. 
Z Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi w naszej gminie skorzystało już sołectwo Tarnowska 
Wola które w latach 2014-2015 otrzymało dofinansowanie na rozbudowę placu zabaw i budowę 
altany przy szkole. 
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Uwag nie było. UCHWAŁA NR XXXII/302/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE 
W SPRAWIE ZGŁOSZENIA SOŁECTWA CHMIELÓW DO ,,PODKARPACKIEGO 
PROGRAMU ODNOWY WSI NA LATA 2017-2020", została podjęta przy 12 głosach „za”. 
5)     Witold Bal prac. UMiG ref. Inwestycji przedstawił projekt uchwały w sprawie zawarcia 
porozumienia o wspólnej realizacji zadania. 
W uzasadnieniu poinformował, że od kilku lat mieszkańcy osiedla Dęba zwracają się o pojęcie 
działań w sprawie utworzenia przejścia dla pieszych przez drogę krajową nr 9, w okolicy 
skrzyżowania z ul. A.Krzywoń. Pod wnioskiem złożonym w 2015 roku podpisały się 73 osoby. 
Wniosek jest zasadny z uwagi na duże natężenie ruchu samochodowego na tym odcinku drogi 
oraz ruch pieszych, w tym dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej, gimnazjum i 
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przedszkola. Zamiar utworzenia przejścia dla pieszych we wskazanym miejscu pozytywnie 
ocenili przedstawiciele GDDKiA O/Rzeszów w 2015 r. podczas wizji lokalnej w terenie z 
udziałem przedstawicieli UMiG. Zadanie powyższe nie mogło być dotychczas realizowane z 
uwagi na brak środków finansowych będących w dyspozycji GDDKiA oraz obowiązujących do 
3 marca br. przepisów, które uniemożliwiały udział Gminy w realizacji zadania nie należącego 
do jej kompetencji. 
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
UCHWAŁA NR XXXII/303/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
ZAWARCIA POROZUMIENIA O WSPÓLNEJ REALIZACJI ZADANIA, została podjęta 
przy 12 głosach „za”. 
6)   Barbara Duda kierownik ref. Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 
Poinformowała, że Gmina Nowa Dęba zwróciła się z wnioskiem do Starosty Tarnobrzeskiego o 
nieodpłatne przekazanie na jej rzecz działki nr 2622/4 w Chmielowie. Rada Powiatu 
Tarnobrzeskiego uchwałą z dnia 31 marca 2017 r. wyraziła zgodę na dokonanie darowizny w/w 
nieruchomości na rzecz Gminy Nowa Dęba. Na działce w chwili obecnej jest urządzona droga z 
której korzystają mieszkańcy Chmielowa. Przejęcie działki pozwoli na dokonanie remontu drogi 
oraz ujednolici stan prawny dróg na tym terenie. 
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Uwag nie było. UCHWAŁA NR XXXII/304/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE 
W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA NABYCIE NIERUCHOMOŚCI została przyjęta 
przy 12 głosach „za”. 
7)    Barbara Duda przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości w trybie bezprzetargowym wraz z udzieleniem bonifikaty. 
Następnie poinformowała, że Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego  
w Nowej Dębie zwróciła się z wnioskiem o sprzedaż działki nr 264/13 z jednoczesnym 
udzieleniem bonifikaty od ceny sprzedaży. Dodała, że działka poszerzy istniejący teren, na 
którym znajduje się kościół i będzie przeznaczona na cele związane z kultem religijnym. 
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Uwag nie było. UCHWAŁA NR XXXII/305/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE 
W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE 
BEZPRZETARGOWYM WRAZ Z UDZIELENIEM BONIFIKATY, została przyjęta przy 
12 głosach „za”. 
8)   Następnie Ewa Rozenbajgier kierownik ref. Spraw Komunalnych i Społecznych przedstawiła 
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu 
użytkowego. 
Poinformowała, że uchwała dotyczy wyrażenia zgody na najem na okres trzech lat zajmowanego 
lokalu użytkowego usytuowanego w budynku nr 4 przy ulicy Plac Chopina w Nowej Dębie na 
rzecz dotychczasowego najemcy - na potrzeby podręcznego magazynu i sanitariatu. 
Tomasz Gazda Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Uwag nie było. UCHWAŁA NR XXXII/306/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE 
W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE KOLEJNEJ UMOWY NAJMU 
LOKALU UŻYTKOWEGO, została podjęta jednogłośnie – 12 głosów „za”. 
9)    Kolejno Ewa Rozenbajgier przedstawiła projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze 
wewnętrznej. 
Poinformowała, że 22 marca 2017r. Zarząd Osiedla Dęba złożył wniosek o nadanie nazwy 
drodze wewnętrznej łączącej ul. Wojska Polskiego z ul. Podgórze „Ulica Tadeusza Góreckiego” 
i Uchwałą Nr 14/2017 Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla Dęba z 9 kwietnia 2017r. 
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zaopiniowano pozytywnie złożony wniosek. 
Ryszard Szafran Przewodniczący Komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
Radny Jan Flis w kilku słowach uzasadnił wniosek mieszkańców osiedla Dęba oraz przybliżył 
sylwetkę nieżyjącego już zasłużonego mieszkańca tego środowiska.  
Innych głosów nie było. UCHWAŁA NR XXXII/307/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ 
DĘBIE W SPRAWIE NADANIA NAZWY DRODZE WEWNĘTRZNEJ, została podjęta 
jednogłośnie – 12 głosów „za”. 
10) Sekretarz Gminy Elżbieta Gil przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia apelu 
dotyczącego przywrócenia działalności Rejonu Energetycznego z siedzibą w Tarnobrzegu. 
Poinformowała, że przedłożony projekt uchwały jest wynikiem czynności podejmowanych przez 
samorządy gmin w zakresie przywrócenia działalności Rejonu Energetycznego z siedzibą w 
Tarnobrzegu. Inicjatywa podjęcia apelu wypłynęła od Samorządu Miasta Tarnobrzega i jest 
podejmowana przez ościenne gminy, które swoją działalnością obejmował funkcjonujący do 31 
grudnia 2012 r. Rejon. 
Ryszard Szafran Przewodniczący Komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki 
poinformował, że komisja na swym posiedzeniu poparła Apel samorządów i tym samym 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
UCHWAŁA NR XXXII/308/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
PRZYJĘCIA APELU DOTYCZĄCEGO PRZYWRÓCENIA DZIAŁALNOŚCI REJONU 
ENERGETYCZNEGO Z SIEDZIBĄ W TARNOBRZEGU została podjęta 12 głosami „za”. 
Ad.  7. 
W punkcie interpelacje i zapytania radnych Elżbieta Gil Sekretarz Gminy poinformowała, że w 
okresie od ostatniej sesji nie złożona została żadna interpelacja.  
Ad.  8. 
W wolnych wnioskach i informacjach głos zabrali: 
Stanisław Skimina poruszył problem wypalania traw i zapytał, czy te przypadki zgłaszane są 
organom ścigania. 
W kolejnej sprawie radny zgłosił, że pobocza i drogi przy fabryce Pilkington w Chmielowie są 
rozjeżdżone i czy dyrekcja może wpłynąć, aby parkingi, które są zastawione przez samochody 
osobowe mogły być udostępnione dla samochodów ciężkich oczekujących na załadunek. 
Burmistrz odpowiedział, że parkingi są przeznaczone do pojazdów osobowych. Dodał, że 
przedstawiony problem przedstawi prezesowi zarządu firmy. 
Marzena Chmielowiec zapytała w sprawie przedszkola w Chmielowie i powiedziała, że 
koncepcje w tej sprawie z dnia na dzień ulegają zmianie.  
Burmistrz udzielił odpowiedzi na zapytanie radnej. 
Tomasz Dziemianko zapytał w sprawie przejęcia terenów od TSM. 
Burmistrz odpowiedział, że trwają czynności związane z regulacją prawną gruntów. 
Przewodniczący Jacek Szpunar poinformował o wpłynięciu pisma mieszkańców Chmielowa w 
sprawie organizacji roku szkolnego 2017/2018 w szkole w Chmielowie. 
Pismo zostało skierowane do komisji oświaty, kultury, zdrowia i sportu RM. 
Przewodniczący obrad zapowiedział termin następnej sesji RM na dzień 11 maja 2017 r.  
Burmistrz umotywował potrzebę zwołania sesji w tym terminie. 
Ad.  9. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, I Wiceprzewodniczący Jacek Szpunar ogłosił zamknięcie 
obrad XXXII sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Nowej Dębie.                  
                                                                                                  
      
                                                                                                  I WICEPRZEWODNICZĄCY RADY  
                                Jacek Szpunar 
Protokół sporządziła:                                                                                                 
Elżbieta Goclan                                                                                   


