
 
 P R O T O K Ó Ł  Nr XXXIV/2017 

z sesji Rady Miejskiej w Nowej Dębie 
w dniu 29 maja 2017 r. 

 
 XXXIV sesja Rady Miejskiej w Nowej Dębie odbyła się w sali narad Urzędu Miasta i 
Gminy Nowa Dęba i trwała od godz. 1500  do godz. 1630. 
W sesji uczestniczyło 14 radnych zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik Nr 1 do 
protokołu. Radny nieobecny – Wojciech Serafin. 
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 XXXIII sesji. 
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami. 
5. Zapytania i wnioski mieszkańców. 
6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2017 rok, 
2) przyjęcia Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Tarnobrzeskiego Obszaru 

Funkcjonalnego na lata 2014 – 2020, 
3) uchwalenia zmiany i ustalenia tekstu jednolitego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

Gminy Nowa Dęba, 
4) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, 
5) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (Chmielów), 
6) przekazania w formie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Tarnobrzeskiego, 
7) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, 
8) zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu. 

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. 14 radnych.  
 
Ad.  2. 
Następnie Przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek sesji i zapytał, czy są 
uwagi do porządku obrad. 
Radny Tomasz Gazda wniósł o zdjęcie z porządku obrad p.punktu 8) w pkt.6 dotyczącego 
zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu. W uzasadnieniu 
poinformował, że po rozmowach, radny Jacek Szpunar wycofał wniosek w sprawie rezygnacji z 
członkostwa w komisji. Przewodniczący Stanisław Skimina potwierdził odbycie rozmów i 
również poprosił o wycofanie tego punktu z porządku sesji. 
Innych wniosków nie zgłoszono. W głosowaniu wniosek został przyjęty przy 12 głosach „za” i 2 
„wstrzymujących się”. Obrady sesji przebiegały według przyjętego programu.  
 
Ad.  3. 
Przewodniczący obrad zwrócił się do Rady z zapytaniem, czy są uwagi do protokołu z XXXIII 
sesji z 11 maja 2017 r. 
Uwag nie zgłoszono. Protokół został przyjęty przy 13 głosach „za” i 1 „wstrzymującym się”. 
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Ad.  4. 
Burmistrz Wiesław Ordon przedstawił sprawozdanie z działalności między sesjami tj. za okres 
od 26 kwietnia do 25 maja 2017 r. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych o zadawanie pytań. 
Następnie Burmistrz udzielił odpowiedzi na zapytania radnych w związku ze złożoną informacją.   
Stanisław Skimina zapytał w sprawach; 
- najbliższych naborów na dotacje z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
- termomodernizacji budynku szkoły w Chmielowie, 
- utworzenia szkoły muzycznej. 
Burmistrz odpowiedział, że w najbliższym czasie odbędą się nabory na działania dla organizacji 
pozarządowych w zakresie edukacji, rekreacji i wypoczynku. 
Termomodernizacja budynku szkoły w Chmielowie prawdopodobnie w bieżącym roku nie 
będzie realizowana, ponieważ projekt musi uzyskać akceptację konserwatora zabytków. W 
związku z kolejnym zapytaniem Marzeny Chmielowiec w tej sprawie burmistrz poinformował, 
że złożone zostało odwołanie od decyzji konserwatora i trwa ustalanie, czy jego zalecenia nie 
spowodują spadku efektywności energetycznej. 
W sprawie utworzenia szkoły muzycznej ponownie złożony został wniosek do Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego. W tej sprawie odbyła się również wizytacja przedstawiciela 
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, która wypadła pomyślnie. Trwają działania, aby szkoła 
powstała w siedzibie Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Dębie. 
Ponadto burmistrz poinformował, że wniosek PGKiM sp. z o.o. w Nowej Dębie o 
dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projektu pn. modernizacja 
kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowy oczyszczalni ścieków w Nowej Dębie został pozytywnie 
zweryfikowany i pojawiła się szansa na uzyskanie dofinansowania oraz zaciągnięcia kredytu na 
to zadanie. 
Innych pytań ze strony radnych nie było. 
 
Ad.  5. 
W punkcie zapytania i wnioski mieszkańców głos zabrał mieszkaniec osiedla Północ w Nowej 
Dębie Stanisław Hałka, który zwrócił uwagę na niewłaściwe oznakowanie ulicy Korczaka oraz 
dewastację roślinności, która został nasadzona przy krzyżu na terenie osiedla. 
 
Ad.  6. 
Podjęcie uchwał:  
1)   Magdalena Skura z-ca Skarbnika Gminy przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie zmian 
w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2017 rok.  
Poinformowała, że w przedłożonym projekcie uchwały dokonuje się zmian po stronie 
dochodowej, gdzie wprowadzono środki z ARR-dopłata do mleka w P-5 w Nowej Dębie. 
W związku z realizacją zadania „Przebudowa dróg w mieście i gminie Nowa Deba” zakres 
robót zgłoszonych przez sołtysów i radnych przewyższył środki zabezpieczone na ten cel w 
budżecie Gminy Nowa Dęba na rok 2017. Zmiany w zadaniu „Wykonanie mikroinstalacji 
odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej i gospodarstwach domowych " 
dotyczą zabezpieczenia środków na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, tj. wykonanie 
studium wykonalności. Środki na w/w zadania zabezpieczono z "Budowy kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Alfredówka", gdyż zadanie to będzie realizowane przez Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie. Decyzja o realizacji zadania 
przez PGKiM podjęta została po ustaleniach, iż Spółka może być beneficjentem środków z 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.  
Przewodniczący Komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.  
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Pytań i uwag nie było. 
UCHWAŁA NR XXXIV/310/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY NOWA DĘBA NA 2017 ROK  została przyjęta 
przy 10 głosach „za” i 4 „wstrzymujących się”. 
2)    Sławomir Białas k-k ref. Rozwoju Lokalnego i Środków Pomocowych przedstawił projekt 
uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 – 2020. 
W uzasadnieniu poinformował, że w związku z aktualizacją listy zadań zgłoszonych przez gminy 
będące członkami Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego zaszła konieczność ponownego 
uchwalenia Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla tego obszaru. Gmina Nowa 
Dęba zaktualizowała Strategię o zadanie pn. ,,Rozwój Instalacji OZE w instytucjach publicznych 
na terenie Gminy Nowa Dęba". Zadanie to będzie zgłoszone do dofinansowania w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i 
będzie polegało na budowie - w przypadku uzyskania dotacji - 3 instalacji fotowoltaicznych dla 
następujących obiektów: 
1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowej Dębie, 
2. Świetlica Szkolna przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Dębie, 
3. Kryta Pływania wraz z terenami przyległymi (boisko Orlik 2012), 
4. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie, 
5. Przedszkole nr 1 w Nowej Dębie. 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
Uwag nie było. UCHWAŁA NR XXXIV/311/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE 
W SPRAWIE PRZYJĘCIA STRATEGII ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI 
TERYTORIALNYCH TARNOBRZESKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO NA 
LATA 2014 – 2020, została podjęta przy 14 głosach „za”. 
3)   Następnie Witold Bal insp.ds. zarządzania energią w ref. Inwestycji przedstawił projekt 
uchwały w sprawie uchwalenia zmiany i ustalenia tekstu jednolitego Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Dęba. 
Następnie poinformował, że do Gminy Nowa Dęba wpłynęły wnioski o wprowadzenie do Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej następujących projektów: 
1) budowa elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Chmielów, wnioskodawca PVTAR 
INVESTMENTS Sp. z o.o. Lisia Góra, 
 2) budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Cygany, wnioskodawca Park Energii 
Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętej Królowej Jadwigi w Cyganach, 
 3) rozwój instalacji OZE w instytucjach publicznych na terenie Gminy Nowa Dęba  
wnioskodawca Gmina Nowa Dęba, 
4)   rozwój instalacji OZE w instytucjach publicznych Powiatu Tarnobrzeskiego na terenie 
Gminy Nowa Dęba - wnioskodawca Powiat Tarnobrzeski. 
Wprowadzane projekty mieszczą się ramach uchwalonego i przyjętego do realizacji „Planu 
gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Dęba” przewidującego zadania inwestycyjne 
polegające na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Wprowadzenie zmian w PGN 
pozwoli inwestorom na skuteczniejsze aplikowanie o dofinasowanie ze środków europejskich na 
wykonanie instalacji do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda oraz Komisji 
Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska Andrzej Wołosz poinformowali, że obie komisje 
projekt uchwały zaopiniowały pozytywnie. Pytań i uwag nie było. UCHWAŁA NR 
XXXIV/312/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE UCHWALENIA 
ZMIANY I USTALENIA TEKSTU JEDNOLITEGO PLANU GOSPODARKI 
NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY NOWA DĘBA, została podjęta przy 14 głosach „za”. 
4)    Barbara Duda kierownik ref. Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości przedstawiła 
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. 
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Poinformowała, że  Begg Sp. z o. o. zwróciła się z prośbą o przedłużenie umowy dzierżawy 
części nieruchomości nr 251/64 położonej w Nowej Dębie przy skrzyżowaniu ulic Kościuszki i 
drogi krajowej nr 9 (rondo) z przeznaczeniem pod ustawienie tablicy reklamowej. 
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Uwag nie było. UCHWAŁA NR XXXIV/313/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE 
W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE KOLEJNEJ UMOWY 
DZIERŻAWY, została podjęta przy 12 głosach „za” i 2 „wstrzymujących się”. 
5)     Następnie Barbara Duda przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. Poinformowała, że HLG Sp. z o. o. zwróciła się z prośbą o 
przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości nr 1291/2, położonej w Chmielowie na której jest 
zlokalizowana infrastruktura telekomunikacyjna związana z dostawą internetu dla mieszkańców 
Chmielowa. 
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Uwag nie było. UCHWAŁA NR XXXI/314/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W 
SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE KOLEJNEJ UMOWY 
DZIERŻAWY została przyjęta przy 14 głosach „za”. 
6)    Barbara Duda przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie przekazania w formie darowizny 
nieruchomości na rzecz Powiatu Tarnobrzeskiego. 
Poinformowała, że Starosta Tarnobrzeski wystąpił z wnioskiem o przekazanie na rzecz Powiatu 
Tarnobrzeskiego działki 251/72 położonej w Nowej Dębie w celu poszerzenia pasa drogowego 
ul. Jana Pawła II. Na w/w działce powiat zamierza wybudować parking dla mieszkańców ul. Jana 
Pawła II. Burmistrz poinformował na temat zasad finansowania tego zadania. 
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Uwag nie było. UCHWAŁA NR XXXIV/315/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE 
W SPRAWIE PRZEKAZANIA W FORMIE DAROWIZNY NIERUCHOMOŚCI NA 
RZECZ POWIATU TARNOBRZESKIEGO, została przyjęta przy 14 głosach „za”. 
7)   Następnie Barbara Duda przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż nieruchomości. 
W uzasadnieniu poinformowała, że projekt uchwały obejmuje wyrażenie zgody na sprzedaż 
nieruchomości oznaczonych nr ewid. 444/15 o pow.0,0960 i 444/16 o pow.0,1099 ha w obrębie 
Rozalin, stanowiących własność Gminy Nowa Dęba z przeznaczeniem pod zabudowę 
mieszkalną jednorodzinną. Na sprzedaż nieruchomości zgodę wyrazili mieszkańcy sołectwa 
Rozalin podczas Zebrania Wiejskiego w dniu 11 kwietnia 2017 r.  
Tomasz Gazda Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Uwag nie było. UCHWAŁA NR XXXIV/316/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE 
W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI została podjęta 
jednogłośnie – 14 głosów „za”. 
 
Ad.  7. 
W punkcie interpelacje i zapytania radnych Elżbieta Gil Sekretarz Gminy poinformowała, że w 
okresie od ostatniej sesji złożona została interpelacja przez radnego Stanisława Skiminę w 
sprawie usunięcia drzewa. Następnie zapoznała Radę z odpowiedzią burmistrza w tej sprawie. 
 
Ad.  8. 
W wolnych wnioskach i informacjach głos zabrali: 
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Tomasz Wolan zwrócił się o wystosowanie pisma do GDDKiA w Rzeszowie w sprawie 
przedłużenia ciągu pieszo-jezdnego przy DK 9 w kierunku Górki w Jadachach. Dodał, że obecne 
rozwiązania oraz brak oznakowania utrudniają dojazd do cmentarza. 
Marzena Chmielowiec wniosła o zapisanie w protokole sprawy hałasu pochodzącego z zakładu 
Pilkington w Chmielowie i zwróciła się do burmistrza o wystosowanie pisma w tej sprawie do 
kierownictwa firmy. 
W kolejnej sprawie poruszyła sprawę pogłębienia rowu i wykonania przepustu za Zakanalu w 
Chmielowie. 
Radna ponowiła po raz kolejny temat przedstawienia informacji nt kosztów utrzymania 
cmentarza komunalnego w Nowej Dębie. 
Stanisław Skimina poruszył sprawę wysokiej trawy w rowach przy drogach powiatowych na 
terenie Chmielowa. 
Burmistrz wystosuje pismo do Powiatu w tej sprawie. 
Tomasz Dziemianko zwrócił się w sprawie ustawienia pojemnika na śmieci przy garażach na 
ulicy Broniewskiego. 
Radny zgłosił sprawę przejęcia gruntów przy pawilonach przy ul. Kościuszki w celu właściwego 
ich zagospodarowania. 
Jacek Szpunar zwrócił uwagę na dostosowanie wielkości pojemników na odpady do ilości 
użytkowników korzystających z nich. 
Andrzej Wołosz zwrócił się z pytaniem w sprawie wykonania kanalizacji na ulicy Niżańskiej. 
Tomasz Wolan ponownie zwrócił uwagę na sprawę cuchnących przepompowni na terenie 
Jadachów i dodał, że ta sytuacja się pogarsza. 
Marian Tomczyk zgłosił brak sygnału dla odbiorców telefonii pilickiej. 
Burmistrz wraz z zastępcą udzielili odpowiedzi na zapytania radnych. 
Przewodniczący Jacek Szpunar przedstawił pismo Starosty Tarnobrzeskiego w sprawie 
rozwiązania stosunku pracy z radną Janiną Luberą.  
Sekretarz zapoznała Radę z treścią pisma skierowanego do Starosty w tej sprawie. Radni nie 
wnieśli uwag do treści pisma. 
Przewodniczący Jacek Szpunar ogłosił termin sesji absolutoryjnej, która planowana jest na 28 
czerwca 2017 r. 
 
Ad.  9. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, I Wiceprzewodniczący Jacek Szpunar ogłosił zamknięcie 
obrad XXXIII sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Nowej Dębie.                  
                                                                                                  
      
                                                                                                  I WICEPRZEWODNICZĄCY RADY  
                                Jacek Szpunar 
Protokół sporządziła:                                                                                                 
Elżbieta Goclan            
 
 
 


