
 
 

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

w dniu 28 czerwca 2017 r. 
 

 
 XXXV sesja Rady Miejskiej w Nowej Dębie odbyła się w sali kameralnej Samorządowego 
Ośrodka Kultury w Nowej Dębie i trwała od godz. 1500  do godz. 1750. 
W sesji uczestniczyło 12 radnych zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik Nr 1 do 
protokołu. Radni nieobecni – Wojciech Serafin, Jacek Szpunar i Tomasz Wolan. 
Ponadto w sesji uczestniczyli zaproszeni goście, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik 
Nr 2 do protokołu. 
Porządek obrad sesji: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Gminy 

Nowa Dęba za 2016 rok: 
1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba, 
2) sprawozdanie finansowe, 
3) informacja o stanie mienia Gminy Nowa Dęba, 
4) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonym przez 

Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba sprawozdaniu z wykonania budżetu, 
5) wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie absolutorium z 

uzasadnieniem, 
6) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonym wniosku 

Komisji Rewizyjnej, 
7) dyskusja. 

4. Podjęcie uchwał w sprawach: 
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nowa Dęba wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok, 
2) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba za rok 2016. 

5. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji. 
6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami. 
7. Zapytania i wnioski mieszkańców. 
8. Podjęcie uchwał w sprawach: 

3) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2017 rok, 
4) przystąpienia do realizacji projektu w ramach Osi IX Jakość edukacji i 

kompetencji w regionie, 
5) wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej 

w Nowej Dębie, 
6) wyrażenia zgody na sprzedaż i obciążenie nieruchomości, 
7) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, 
8) wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości, 
9) wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną. 
10) przyjęcia Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Tarnobrzeskiego 

Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 – 2020, 
11) zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2017. 
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
10. Wolne wnioski i informacje. 
11. Zamknięcie obrad. 
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Ad. 1. 
Otwarcia sesji dokonał II Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marian Tomczyk, który powitał 
wszystkich zebranych oraz osoby uczestniczące w obradach, a następnie stwierdził wymaganą 
liczbę radnych do podejmowania prawomocnych uchwał tj. 12 radnych. 
Ad. 2. 
Następnie Przewodniczący przedstawił proponowany porządek sesji i zapytał, czy są uwagi do 
porządku obrad. 
Sekretarz Gminy w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy wniosła o wprowadzenie do porządku 
obrad projektu uchwały RM w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych, trybu 
postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia, wraz z uzasadnieniem. 
Przewodniczący obrad poddał zgłoszony wniosek pod głosowanie, który następnie został przyjęty 
12 głosami „za”.  
Innych wniosków nie zgłoszono, sesja przebiegała według przedstawionego porządku obrad.  
 
Następnie odbyła się krótka uroczystość podczas której, władze samorządowe Gminy 
uhonorowały zawodnika klubu Garda Nowa Dęba Jacka Dudę, który wywalczył tytuł Mistrza 
Polski Juniorów w boksie w kategorii do 91 kg. Burmistrz Wiesław Ordon nadmienił, że w dniach 
25-30.04.2017 r. w Nowej Dębie odbyły się 24 Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów. List 
gratulacyjny i sprzęt sportowy wręczyli pięściarzowi Wiesław Ordon i wiceprzewodniczący RM 
Marian Tomczyk podkreślając, że doceniają jego pasję i ciężką pracę na treningach oraz promocję 
gminy na arenie ogólnopolskiej. Podziękowania i upominki od samorządu otrzymali także trener 
boksera Jakub Szyszka oraz prezes Polskiego Związku Bokserskiego Maciej Dziurgot, dzięki 
któremu, Nowa Dęba już po raz drugi była gospodarzem mistrzostw Polski. Radni oraz goście 
obejrzeli także video dokumentujące zdobycie przez Jacka Dudę mistrzostwa Polski. 
Jednocześnie prezes PZB wyraził słowa uznania dla wszystkich organizatorów wydarzenia, w tym 
dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, gdyż było ono jak podkreślił 
przygotowane na bardzo wysokim poziomie. Dodał, że w zawodach udział wzięło 131 
zawodników z 75 klubów i 15 Okręgowych Związków Bokserskich. 
 
Ad. 3. 
Rada przystąpiła do rozpatrzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania 
budżetu  Gminy Nowa Dęba za 2016 rok. 
1) Przewodniczący obrad oddał głos Alicji Furgał Skarbnikowi Gminy, która przedstawiła 
przebieg wykonania budżetu za rok ubiegły omawiając dochody i wydatki realizowane  
w okresie sprawozdawczym. Poinformowała, że pierwotnie uchwalony uchwałą budżetową  
budżet Gminy Nowa Dęba na 2016 rok po stronie dochodów stanowił kwotę 53.494.183,-zł, 
natomiast po stronie wydatków wynosił kwotę 52.838.313,-zł. Powstała nadwyżka budżetu w 
kwocie 655.870,-zł,-zł została przeznaczona na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i 
kredytów. Ogółem rozchody budżetowe w 2016 roku zaplanowano w kwocie 3.105.870,-zł, które 
przeznaczone były na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów. Ogółem przychody w 2016 
roku zaplanowano w kwocie 2.450.000,-zł z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów. Dalej 
poinformowała, że w wyniku dokonanych zmian budżetu, plan dochodów Gminy osiągnął 
wysokość 65.007.316,-zł, z czego wykonanie wyniosło i 64.411.328,84 zł, co stanowi 99,09% 
planu po zmianach. W ramach dochodów,  dochody bieżące zostały zrealizowane na kwotę 
61.311.836,26 zł, co stanowi 97,15% planu po zmianach (plan dochodów bieżących-63.108.150,-
zł). Dochody majątkowe - na plan 1.899.166,-zł wykonanie stanowi 2.899.492,58 zł, tj. 152,67% 
planu po zmianach. 
Następnie A. Furgał poinformowała, że pierwotnie uchwalony budżet po stronie wydatków 
wynosił kwotę 52.838.313,-zł. Dodatkowe środki wprowadzone do dochodów gminy 
spowodowały, że plan wydatków wyniósł 64.708.764,-zł.,z czego wykonanie to kwota 
61.208.457,56 zł – tj. 94,59% planu. W ramach wydatków, wydatki bieżące na plan 58.781.367,-
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zostały zrealizowane w kwocie 56.342.605,98 zł, tj. 95,85 %, zaś wydatki majątkowe na plan 
5.927.397,-zł, zostały zrealizowane na kwotę 4.865.851,58 zł, tj. w 82,09%. 
Dalej poinformowała jak przedstawia się realizacja zadań przez jednostki budżetowe gminy; 
- zadania z zakresu oświaty i utrzymanie Żłobka Miejskiego - obsługa BOJS na plan 
18.291.345,-zł zrealizowano na kwotę 17.857.057,87 zł, tj. w 97,63% 
- zadania z zakresu pomocy społecznej MGOPS na plan 4.376.597,-zł zrealizowano na kwotę 
4.038.006,77 zł tj. w 92,26% , w tym środki z budżetu gminy-2.358.523,81 zł 58,41%, 
- utrzymanie środowiskowego Domu Samopomocy na plan 690.255,-zł wykonanie stanowi 
100%- środki w całości finansowane z budżetu państwa, 
- zadania z zakresu sportu - SOSiR na plan 2.949.510,-zł zrealizowano na kwotę 2.815.460,- zł, 
tj. w 95,46% , 
- pozostałe zadania realizowane przez UMiG na plan 38.401.057,-zł zrealizowano na kwotę 
35.807.677,92 zł, tj. w 93,25%. 
Skarbnik dodała, że sprawozdanie finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie 
za 2016 rok było przedmiotem analizy rady na poprzedniej sesji. Skarbnik zapoznała radę również 
z realizacją wydatków jednostek pomocniczych gminy, w tym ze środków  funduszu sołeckiego. 
Odnośnie zadań inwestycyjnych ich realizacja następowała zgodnie z zaplanowanym 
harmonogramem, przy czym część zadań wspomagana jest środkami dotacyjnymi z budżetu 
państwa, z budżetu UE oraz z innych źródeł.  
Wykonanie budżetu za 2016 r. zamknęło się nadwyżką w kwocie 3.002.871,28 zł. 
Dalej poinformowała, że w 2016 roku wpłynęły do gminy dotacje i środki na realizację zadań 
bieżących zleconych, własnych oraz zadań inwestycyjnych – ogółem na kwotę 18.527.576,90 zł,  
Wydatki na zadania zlecone wykonane zostały w 100 % otrzymanej dotacji. 
Dotacje celowe na realizację projektów z udziałem środków UE na zadania majątkowe wyniosły 
943.472,93 zł. Skarbnik zwróciła uwagę na wykaz podatników posiadających zaległości w 
podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2016 r. Poinformowała, że zaległości 
są zabezpieczone tytułami wykonawczymi, a częściowo i wpisami hipotecznymi. Dalej 
poinformowała o skutkach udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zaniechania poboru 
podatków wynoszą139.472,70,-zł. 
Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2016 roku występują w pozycji: 
- podatku od nieruchomości – 1.055.217,33 zł, 
- podatku od środków transportowych – 236.885,46 zł. 
Rada zapoznała się ze stanem zadłużenia gminy, z kwotami rat kredytów i pożyczek spłaconych 
w 2016 roku ogółem na kwotę 3.105.869,88,-zł. A. Furgał powiedziała, że na dzień 31 grudnia 
2016 roku pozostają do spłaty kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Gminę w latach poprzednich 
ogółem na kwotę 15.923.250,12,-zł. Nadmieniła, że na dzień dzisiejszy kwota ta wynosi 
14.261.797,-zł. W 2016 r. gmina nie zaciągnęła żadnego kredytu. 
Skarbnik w skrócie omówiła wykaz przedsięwzięć do WPF, który jest spójny z uchwałą 
budżetową. 
Po przedstawieniu sprawozdania przewodniczący obrad zwrócił się do radnych o zadawanie pytań 
burmistrzowi oraz skarbnikowi gminy.  Pytań nie było. 
2)   Następnie Skarbnik Gminy poinformowała, że Burmistrz przedłożył Radzie Miejskiej zbiorcze 
sprawozdania finansowe za 2016 rok, składające się z: 
- bilansu, 
- rachunku zysków i strat, 
- zestawienia zmian w funduszu jednostki. 
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej pracując nad wnioskiem absolutoryjnym, analizowała w/w 
sprawozdania finansowe. Następnie Skarbnik zapoznała radę z bilansem z wykonania budżetu 
Gminy Nowa Dęba wg stanu na dzień 31.12.2016 r. oraz udzieliła wyjaśnień na temat 
przedstawionych dokumentów. Skarbnik dodała, że jest to część sprawozdania finansowego 
jednostki, gdzie podstawowymi elementami są aktywa i pasywa. Kontynuując A. Furgał 
powiedziała, że rachunek zysków i strat to jeden obok bilansu z ważniejszych elementów 
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sprawozdania finansowego przedstawiający efekty wykorzystania majątku wykazanego w 
bilansie. Dokonując dalszych objaśnień Alicja Furgał poinformowała, że Gmina na 31 grudnia 
2016 roku nie posiadała wymagalnych zobowiązań z terminem płatności z tytułu np.: dostaw 
towarów i usług, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, a także wynikających z 
ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji. Jak wynika ze sprawozdania 
finansowego jednostki, nie stwierdza się przekroczeń wykonanych wydatków w stosunku do 
wydatków zaplanowanych. 
Po przedstawieniu sprawozdań nie było pytań ze strony radnych. 
3)  Kolejno Alicja Furgał poinformowała, że Burmistrz w drodze Zarządzenia Nr 462/2017 z dnia 
17 marca 2017 r. przedstawił Radzie Miejskiej oraz przesłał do Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Rzeszowie informację o stanie mienia Gminy Nowa Dęba za 2016 rok, która zawiera wszystkie 
elementy określone w art. 267, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i 
stanowi załącznik do przedstawionego powyżej sprawozdania. Prezentując informację Skarbnik 
poinformowała o danych dotyczących majątku Gminy w zakresie wymienionym w sprawozdaniu 
oraz  poinformowała o zmianach w stosunku do poprzedniego roku.  
Uwag i pytań do przedstawionej informacji nie było.  
4)   Następnie Skarbnik Alicja Furgał odczytała treść Uchwały Nr XVI/69/2017 z 27 marca 2017 
r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o 
przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba sprawozdaniu  
z wykonania budżetu za 2016 rok, zgodnie z którą przedłożone przez Burmistrza MiG 
sprawozdanie zostało zaopiniowane pozytywnie. 
5)   Przewodniczący obrad zwrócił się do Jana Flisa, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej o przedstawienie stanowiska komisji. Przewodniczący poinformował, że komisja po 
rozpatrzeniu sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy z wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba 
za 2016 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o tym sprawozdaniu, 
po analizie sprawozdań finansowych gminy za 2016 rok oraz po analizie protokołów z kontroli 
jednostki, a szczególnie kontroli kompleksowej gospodarki finansowej MiG Nowa Dęba w okresie 
od 4 stycznia do 7 marca 2016r. przeprowadzonej przez inspektorów RIO oraz wysłuchaniu 
wyjaśnień Burmistrza Miasta i Gminy jak i Skarbnika Gminy, pozytywnie oceniła wykonanie 
budżetu.  Komisja uważa, że Burmistrz Miasta i Gminy realizując zadania związane z wykonaniem 
budżetu  kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu  
środkami publicznymi. Komisja w trakcie rozpatrywania sprawozdania otrzymała wyczerpujące 
odpowiedzi na zadane pytania.   Biorąc powyższe pod uwagę Komisja uznała, że są wystarczające 
podstawy do wyrażenia pozytywnej opinii o realizacji budżetu Gminy Nowa Dęba za 2016 r. i 
wystąpienia do Rady Miejskiej  z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i 
Gminy Nowa Dęba za 2016 rok.  
6)   Następnie Jan Flis zapoznał Radę z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 
Nr XVI/131/2017 z 29 maja 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji 
Rewizyjnej RM w Nowej Dębie o udzielenie absolutorium dla Burmistrza MiG Nowa Dęba z 
tytułu wykonania budżetu za 2016 rok, zgodnie z którą, wniosek komisji został zaopiniowany 
pozytywnie. 
7)   Przewodniczący obrad otworzył dyskusję nad sprawozdaniem finansowym oraz 
sprawozdaniem z wykonania budżetu  Gminy Nowa Dęba za 2016 rok, jednakże nikt z obecnych 
nie zabrał głosu. 
 
Ad. 4.  
Podjęcie uchwał . 
1)  Skarbnik Gminy Alicja Furgał przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego Gminy Nowa Dęba wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 
2016 rok. Uzasadniając projekt poinformowała, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych Burmistrz Miasta i Gminy przedłożył wymagane przepisami 
sprawozdania i informacje za 2016 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej. 
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Sprawozdania zostały pozytywnie rozpatrzone przez organ nadzoru finansowego oraz Komisję 
Rewizyjną RM. Dodała, że Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej pracując nad wnioskiem 
absolutoryjnym, analizowała w/w sprawozdania finansowe, jak również zapoznała się ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu. Uwag i pytań nie było. 
UCHWAŁA NR XXXV/317/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GMINY NOWA DĘBA WRAZ 
ZE SPRAWOZDANIEM Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2016 ROK została podjęta 
jednogłośnie - 12 głosów „za”. 
2)  Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba za rok 2016. 
Pytań i uwag nie było, w związku z czym projekt uchwały został poddany pod głosowanie,  
w wyniku którego UCHWAŁA NR XXXV/318/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE  
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM BURMISTRZOWI MIASTA I GMINY 
NOWA DĘBA ZA ROK 2016 została podjęta 12 głosami „za”. 
Po przyjęciu uchwały Przewodniczący obrad Marian Tomczyk w imieniu Rady pogratulował 
burmistrzowi uzyskania absolutorium oraz przekazał życzenia sukcesów w dalszej pracy. 
Również Wiesław Ordon podziękował Radzie za pozytywną ocenę realizacji budżetu za rok 
ubiegły. Słowa podziękowania za dobrą współpracę skierował do radnych RM, do Alicji Furgał 
Skarbnika Gminy oraz do pracowników UMiG, a także kierowników jednostek organizacyjnych i 
pomocniczych gminy.  
O godz. 1615 przewodniczący ogłosił  20 min. przerwy. 
O 1635 obrady zostały wznowione. 
 
Ad. 5. 
Przewodniczący Marian Tomczyk zwrócił się do Rady z zapytaniem czy są uwagi do protokołu z 
XXXIV sesji z 29 maja 2017 r.  
Uwag nie zgłoszono.  Protokół został przyjęty przy 12 głosach „za”. 
 
Ad. 6. 
Burmistrz Wiesław Ordon przedstawił informację o pracach między sesjami tj. za okres od 26 
maja do 25 czerwca 2017 r. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
Następnie burmistrz udzielił odpowiedzi na zapytania radnych związane z informacją.  
Marzena Chmielowiec zapytała o zakres prac przewidziany dla pracowników gospodarczych oraz 
w których sołectwach będą pracowali. 
Burmistrz poinformował na temat zakresu robót i poinformował, że pracować będą na terenie 
dwóch największych sołectw tj. Chmielów i Cygany. 
Innych pytań nie było.  
 
Ad. 7.  
W punkcie zapytania i wnioski mieszkańców głos zabrał Tadeusz Jaskot mieszkaniec sołectwa 
Chmielów, który zwrócił się o podjęcie skutecznej interwencji w sprawie zmniejszenia 
uciążliwości szumu będącego skutkiem działalności zakładu Pilkington w Chmielowie. 
W swojej wypowiedzi mieszkaniec mówił o problemach mieszkańców, którzy doświadczają tego 
hałasu oraz o braku efektów dotychczasowych interwencji mieszkańców w tej sprawie. 
Zwrócił się do władz gminy o podjęcie skutecznych działań w kompetentnych instytucjach w celu 
przywrócenia normalnych warunków życia mieszkańcom, którzy ponoszą skutki działalności 
firmy.  
Burmistrz W. Ordon poinformował o dotychczas podjętych działaniach, gdyż ta sprawa jest mu 
znana. Powiedział, że dołoży starań, aby problem mieszkańców został rozwiązany. 
O skuteczną interwencję w zarządzie firmy oraz odpowiednich urzędach zwrócił się również radny 
Stanisław Skimina.  
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Ad. 8.  
C.d. Podjęcia uchwał: 
3) Skarbnik Alicja Furgał przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie zmian w budżecie 
miasta i gminy Nowa Dęba na 2017 rok. 
Poinformowała, że w przedłożonym projekcie uchwały po stronie dochodowej wprowadzono 
środki sołectwa Cygany ze sprzedaży drewna i rozdysponowano je zgodnie z podjętą uchwała 
zebrania wiejskiego. Ponadto wprowadzono środki uzyskane z odpłatności rodzin za pobyt 
członków rodziny w Domach Pomocy Społecznej. Dokonano także zmian w planie finansowym 
przedszkola Nr 5, zabezpieczając środki na projekt realizowany przez tę jednostkę, równocześnie 
wprowadzając zakup inwestycyjny - zakup placu zabaw. 
Krzysztof Sałek Przewodniczący komisji Budżetowej poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.  Pytań nie było.                                                                                                                            
UCHWAŁA NR XXXV/319/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY NOWA DĘBA NA 2017 ROK została podjęta 
przy 12 głosach „za ”. 
4)     Renata Bal dyrektor Biura Obsługi Jednostek Samorządowych przedstawiła projekt uchwały 
RM w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Osi IX Jakość edukacji i kompetencji 
w regionie. 
Następnie poinformowała, że projekt uchwały dotyczy przystąpienia do realizacji projektu pod 
tytułem "Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 5 im. Misia 
Uszatka w Nowej Dębie" w ramach Osi IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 
9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020. Celem głównym projektu jest utworzenie nowych miejsc 
wychowania przedszkolnego dla 22 dzieci 3 letnich z terenu gminy Nowa Dęba oraz doposażenie 
Przedszkola nr 5 w Nowej Dębie. Dotacja do projektu pokrywa 90% zaplanowanych kosztów. 
Gmina Nowa Dęba zobowiązuje się do pokrycia wkładu własnego w formie pieniężnej, poprzez 
finansowanie bieżącego funkcjonowania przedszkola tj. media, telefony, ścieki i inne opłaty. 
Wkładem własnym są także wpłaty za wyżywienie od rodziców dzieci uczęszczających do 
przedszkola. Wartość wkładu własnego wynosi 10% wartości projektu.  
Stanisław Skimina przewodniczący komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pytań nie było. 
UCHWAŁA NR XXXV/320/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
PRZYSTĄPIENIA DO REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH OSI IX JAKOŚĆ 
EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE, została podjęta jednogłośnie – 12 „za”. 
5)    Barbara Duda kierownik ref. Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości 
położonej w Nowej Dębie. 
Poinformowała, że projekt dotyczy wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w 
drodze przetargu nieruchomości ewid. nr 416 o powierzchni 0,1593 ha położonej w Nowej Dębie 
z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Nieruchomość ta 
położona jest przy ul. Leśnej, stanowi własność Gminy Nowa Dęba i zgodnie z ustalonymi 
warunkami zabudowy przeznaczona jest do zabudowy budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym. 
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pytań nie było. 
UCHWAŁA NR XXXV/321/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
WYRAŻENIA ZGODY NA ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE 
NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W NOWEJ DĘBIE, została podjęta 12 głosami „za ”. 
6)     Następnie Barbara Duda przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż i obciążenie nieruchomości. 
Uzasadniając projekt poinformowała, że dotychczasowi dzierżawcy nieruchomości nr 125/11 o 
pow. 0,0139 ha położonej w Nowej Dębie przy ul. Kościuszki, zwrócili się z wnioskiem o wykup 
tej nieruchomości. Nieruchomość jest zabudowana pawilonem handlowym, a wnioskodawcy 
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posiadają umowę dzierżawy w/w nieruchomości na okres 10 lat tj. od 1 maja 2016 r. do 30 
kwietnia 2026 r. Nieruchomość została zabudowana zgodnie z pozwoleniem na budowę. W celu 
zapewnienia prawnego dostępu do drogi publicznej tj. ul. Kościuszki, ustanawia się służebność 
przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Nowa Dęba, składającą 
się z działek ewid. wymienionych w treści uchwały dla każdoczesnych właścicieli działek ewid 
nr: 125/11, 125/12, 125/13, 129/14 położonych w Nowej Dębie. 
B. Duda stwierdziła, że wniosek spełnia kryteria określone w art. 37 ust. 3 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami, w związku z czym  podjęcie uchwały zezwalającej na zbycie nieruchomości 
w trybie bezprzetargowym na rzecz jej dotychczasowego dzierżawcy jest zasadne. 
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pytań nie było. 
UCHWAŁA NR XXXV/322/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE, 
WYRAŻENIA ZGODY NA SPRZEDAŻ I OBCIĄŻENIE NIERUCHOMOŚCI została 
podjęta jednogłośnie - 12 głosów „za”. 
7)     Kolejno Barbara Duda  przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na 
nabycie nieruchomości. 
Poinformowała, że współwłaściciele działki nr 741/23 położonej w obrębie Poręby Dębskie 
zwrócili się z wnioskiem o nieodpłatne jej przekazanie na rzecz Gminy Nowa Dęba. Dodała, że 
działka ta stanowi część drogi wewnętrznej - ul. Gruszkowa. Pierwsza część ul. Gruszkowej 
została przejęta nieodpłatnie przez gminę w maju bieżącego roku. 
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pytań nie było. 
UCHWAŁA NR XXXV/323/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
WYRAŻENIA ZGODY NA NABYCIE NIERUCHOMOŚCI, została podjęta jednogłośnie - 
12 głosów „za”. 
8)     Następnie Barbara Duda przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na 
dzierżawę nieruchomości. 
Poinformowała, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na dzierżawę w drodze przetargu 
części nieruchomości w obrębie Cygany z przeznaczeniem na cele rolnicze. 
Na dzierżawę nieruchomości wyrazili zgodę mieszkańcy na zebraniu wiejskim podejmując 
uchwałę w tej sprawie. 
Andrzej Wołosz Przewodniczący komisji Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pytań nie było. 
UCHWAŁA NR XXXV/324/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
WYRAŻENIA ZGODY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI, została podjęta przy 12 
głosach „za”. 
9)      Barbara Sudoł kierownik ref. Organizacyjnego przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie  
wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną.  
Uzasadniając projekt poinformowała, że 23 maja 2017 r. Starosta Tarnobrzeski działając na 
podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi, że "rozwiązanie z radnym 
stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady gminy, której jest członkiem. Rada gminy odmówi 
zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku pracy 
są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu", w imieniu pracodawcy, tj. 
Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Dębie złożył wniosek do Przewodniczącego Rady Miejskiej w 
Nowej Dębie o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z dniem 31 sierpnia 2017 roku z 
radną Rady Miejskiej w Nowej Dębie Panią Janiną Luberą Dyrektorem Zespołu Szkół Nr 1 w 
Nowej Dębie. Starosta Tarnobrzeski poinformował, że Zarząd Powiatu Tarnobrzeskiego Uchwałą 
nr 17/46/2012 z dnia 6 czerwca 2012 roku powierzył Pani Janinie Luberze stanowisko Dyrektora 
Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Dębie na okres od dnia 1 września 2012 roku do dnia 31 sierpnia 
2017 roku. Z zaopiniowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty i zatwierdzonego przez 
Zarząd Powiatu Tarnobrzeskiego arkusza organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2017/2018 
wynika, że w  ZS Nr 1 w Nowej Dębie zaplanowane są trzy oddziały szkół młodzieżowych, w tym 
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jeden oddział klasy pierwszej. Ponadto, ze szkolnego planu nauczania wynika także, że do 
realizacji przedmiotu chemia jest jedna godzina w klasie pierwszej. Pani Janina Lubera nie posiada 
kwalifikacji do nauczania innych przedmiotów. Z uwagi na powyższe, działając na podstawie 
ustawy Karta Nauczyciela Starosta Tarnobrzeski poinformował Niezależny Samorządny Związek 
Zawodowy „Solidarność” oddział Nowa Dęba o zamiarze wypowiedzenia stosunku pracy 
nawiązanego na podstawie mianowania. Wyżej wymieniony związek zawodowy nie zajął 
stanowiska. Z uzasadnienia Starosty Tarnobrzeskiego wynika, że przyczyną odwołania nie są 
zdarzenia związane z wykonywaniem obowiązków wynikających z mandatu radnej. Ponadto 
podczas posiedzenia Komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki w dniu 19 
czerwca 2017 r. obecna na posiedzeniu Komisji radna Janina Lubera wyjaśniła, że rozumie i 
przyjmuje stanowisko organu prowadzącego w sprawie zamiaru wypowiedzenia Jej stosunku 
pracy nawiązanego na podstawie mianowania i zwróciła się do radnych o wyrażenie zgody na 
rozwiązanie stosunku pracy. Po dyskusji Komisja wypracowała stanowisko, będące równocześnie 
projektem przedłożonej uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie 
stosunku pracy z radną.  
Radna Janina Lubera powiedziała, że ma swoje plany i akceptuje stanowisko Starosty w tej 
sprawie. Uwag nie było. 
UCHWAŁA NR XXXV/325/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
WYRAŻENIA ZGODY NA ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY Z RADNĄ  została 
podjęta przy 8 głosach „za” i 4 „wstrzymujących się”. 
10)   Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 – 2020.  
Poinformowała, 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. Modernizacja Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych w Nowej Dębie. Powyższe zadanie będzie zgłoszone do dofinansowania 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, a wniosek o dofinansowanie zostanie złożony przez PGKiM w Nowej Dębie. 
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pytań nie było. 
UCHWAŁA NR XXXV/326/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
PRZYJĘCIA STRATEGII ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH 
TARNOBRZESKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO NA LATA 2014 – 2020, 
została podjęta przy 12 głosach „za”. 
11)    Mieczysław Nalepa Komendant Straży Miejskiej przedstawił projekt uchwały w sprawie 
zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 
2017. Uzasadniając poinformował, że projekt uchwały dotyczy zabezpieczenia środków 
finansowych w kwocie 10.000,- zł.  celem dokonania zakupu nowych urządzeń zabawowych na 
basen odkryty w Nowej Dębie przy brodziku. Dodał, że w trosce o uatrakcyjnienie aktywnych 
form wypoczynku dla dzieci podczas rozpoczynającego się okresu wakacyjnego, zachodzi 
potrzeba zainstalowania nowych urządzeń zabawowych. 
Ryszard Szafran Przewodniczący Komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Uwag nie było. 
UCHWAŁA NR XXXV/327/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
ZMIANY GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2017 została przyjęta przy 12 głosach „za”. 
12)   Kolejno Barbara Duda przedstawiła projekt uchwały w sprawie w sprawie zasad udzielania 
dotacji celowej dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu 
jej rozliczenia. 
W uzasadnieniu poinformowała, że uchwała dotyczy przyjęcia zasad udzielania dotacji dla spółek 
wodnych, trybu postepowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia. Powiedziała, 
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że ustawa Prawo wodne daje możliwość udzielenia pomocy finansowej z budżetu samorządu 
terytorialnego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych w formie dotacji celowej. Zasady 
udzielania dotacji celowej, tryb postepowania w sprawie udzielenia dotacji celowej i sposób jej 
rozliczenia określają organy stanowiące w drodze uchwały. 
Krzysztof Sałek przewodniczący komisji Budżetowej oraz Andrzej Wołosz Przewodniczący 
komisji Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska poinformowali, że komisje pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały. Pytań nie było. 
UCHWAŁA NR XXXV/328/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
ZASAD UDZIELANIA DOTACJI CELOWEJ DLA SPÓŁEK WODNYCH, TRYBU 
POSTĘPOWANIA W SPRAWIE UDZIELENIA DOTACJI I SPOSOBU JEJ 
ROZLICZENIA została podjęta przy 12 głosach „za”.       
Ad.  9. 
W punkcie interpelacje i zapytania radnych Sekretarz Gminy poinformowała, że w okresie między 
sesjami złożona została interpelacja przez Stanisława Skiminę w sprawie nie zatrzymywania się 
autobusów przy cmentarzu w Chmielowie oraz zapoznała radę z odpowiedzią burmistrza w tej 
sprawie. Radny podziękował burmistrzowi za skuteczną interwencję.    
Ad.  10. 
W punkcie wolne wnioski i zapytania głos zabrali: 
Marzena Chmielowiec poinformowała Radę, że w ostatnim czasie spotkała się z nasileniem 
pomówień i szykan pod jej adresem zarówno w miejscu zamieszkania, jak i w środowisku pracy, 
co prawdopodobnie spowodowała interwencja u konserwatora zabytków w związku z planowaną 
termomodernizacją budynku szkoły w Chmielowie. Zwróciła się o powściągnięcie negatywnych 
opinii na jej temat, w przeciwnym wypadku wystąpi na drogę sądową w stosunku do osób, które 
takie informacje rozpowszechniają.  
Przewodniczący obrad poinformował o wpłynięciu do RM sprawozdań; 
1)   z realizacji Programu współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi i 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 r.  
2)     z realizacji uchwały Rady Miejskiej w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju 
sportu w Nowej Dębie za 2016 r. 
Sprawozdania skierowane zostają do właściwych komisji celem rozpatrzenia. 
Burmistrz Wiesław Ordon poinformował Radę, że pomimo rozpoczynających się wakacji może 
zajść konieczność zwołania sesji RM w lipcu, w związku z czym wystąpi z wnioskiem do 
Przewodniczącego o zwołanie posiedzenia. 
 
Ad. 11. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący obrad Marian Tomczyk ogłosił 
zamknięcie obrad XXXV sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Nowej Dębie. 
                                                                                              
 
                                                                                           II WICEPRZEWODNICZĄCY RADY 
                                                                                                           Marian Tomczyk 
 
Protokół sporządziła                                                                                           
Elżbieta Goclan                                                                        
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   Załącznik nr 4 do protokołu z  
                                                                               XXXV sesji Rady Miejskiej z 28.06.2017r.  
 
Wypowiedź radnej Marzeny Chmielowiec na sesji 28.06.2017 r. ( pkt.10 porządku obrad). 
„ Ja chciałabym się podzielić taką pewną refleksją i bardzo bym prosiła o brak komentarzy, nie 
musi mi nikt odpowiadać. Jestem radnym wybranym przez mieszkańców Chmielowa, działam na 
rzecz rozwoju Chmielowa i gminy Nowa Dęba jako niezależny radny. Chciałam jeszcze raz 
podkreślić, niezależny radny. Czynnie włączyłam się między innymi w utworzenie świetlicy na 
terenie Chmielowa, powstanie przedszkola na terenie Chmielowa, wybudowanie – chęć 
wybudowania sali gimnastycznej w Chmielowie, dlatego nie rozumiem dlaczego rozpowszechnia 
się na mój temat nieprawdziwe informacje, plotki, pomówienia wskazujące na moją osobę która 
wstrzymała inwestycję na 3 miliony zł. termomodernizację szkoły w Chmielowie, interwencję w 
tej sprawie u konserwatora zabytków. Oburzeniem i szczytem bezczelności jest fakt 
rozpowszechniania nieprawdziwych informacji i szykanowanie mojej osoby w miejscu pracy, 
rozmowy na mój temat z moimi przełożonymi. Jeżeli taka sytuacja się powtórzy w stosunku do 
mojej osoby, będę zmuszona wystąpić na drogę sądową. Dziękuję.” 
 


