
 
P R O T O K Ó Ł  Nr XXXVII/2017 

z sesji Rady Miejskiej w Nowej Dębie 
w dniu 31 sierpnia 2017 r. 

 
 XXXVII sesja Rady Miejskiej w Nowej Dębie odbyła się w sali Samorządowego Ośrodka 
Kultury w Nowej Dębie i trwała od godz. 1500  do godz. 1810. 
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 XXXVI sesji RM. 
4. Informacja Burmistrza o pracach między sesjami Rady Miejskiej. 
5. Zapytania i wnioski mieszkańców. 
6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba o przebiegu wykonania budżetu 

Gminy Nowa Dęba, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu 
wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2017 r. 

7. Podjęcie uchwał w sprawach: 
1) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2017 rok, 
2) udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu, 
3) upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego 

pn."Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- SP w Tarnowskiej Woli i  
            Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie", 

4) udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu, 
5) włączenia jednostki budżetowej Gimnazjum w Chmielowie do jednostki budżetowej 

Szkoła Podstawowa w Chmielowie, 
6) włączenia jednostki budżetowej Gimnazjum w Jadachach do jednostki budżetowej Szkoła 

Podstawowa w Jadachach, 
7) włączenia jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 2 w Nowej Dębie do jednostki budżetowej 

Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nowej Dębie, 
8) włączenia jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Nowej Dębie do jednostki budżetowej 

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nowej Dębie,  
9) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, 
10) uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Nowej Dębie, 
11) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2021. 
8. Interpelacje i zapytania radnych. 
9. Wolne wnioski i informacje. 
10. Zamknięcie obrad. 

 
Ad.  1. 
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Serafin który powitał 
wszystkich zebranych oraz osoby uczestniczące w obradach, a następnie  stwierdził wymaganą 
liczbę radnych do podejmowania prawomocnych uchwał tj. 15 radnych.  
 
Ad.  2. 
Następnie Przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek sesji i zapytał, czy są uwagi 
do porządku obrad. 
Nikt nie zgłosił uwag, sesja przebiegała według przedstawionego programu.  
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Ad.  3. 
Przewodniczący obrad zwrócił się do Rady z zapytaniem, czy są uwagi do protokołu z XXXVI 
sesji z 17 lipca 2017 r.  
Radna Marzena Chmielowiec zapytała, czy może zgłosić poprawkę do protokołu z przedostatniej 
sesji. (Przedostatnia sesja odbyła się 28 czerwca 2017 r.)  
Przewodniczący Wojciech Serafin stwierdził, że protokół został przyjęty. 
M. Chmielowiec zapytała w jaki sposób może go cofnąć ? 
Przewodniczący powiedział, że teraz jest to raczej niemożliwe. 
M. Chmielowiec (cyt.): Musi być możliwe. Na przedostatniej sesji była bardzo mała liczba 
radnych i bardzo nie podoba mi się sformułowanie, które tam padło. Proszę przemyśleć i mi 
odpowiedzieć. 
Przewodniczący powiedział, że na chwilę obecną protokół został przegłosowany i żadnych 
poprawek nie będzie nanosił. 
M. Chmielowiec poprosiła, aby dać jej taką możliwość i powiedzieć jakie jest rozwiązanie. 
Uwag do protokołu z XXXVI sesji RM nie zgłoszono. Protokół został przyjęty przy 12 głosach 
„za” i 3 „wstrzymujących się”. 
 
Ad.  4. 
Burmistrz MiG Wiesław Ordon przedstawił informację o pracach między sesjami tj. za okres od 
26 czerwca do 27 sierpnia 2017 r. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
Następnie burmistrz Wiesław Ordon udzielił odpowiedzi na zapytania radnych związane z 
informacją; 
Marzena Chmielowiec zwróciła się z zapytaniem skąd pochodzą środki na odwodnienie terenu 
„przy stadionie” w Cyganach. 
Burmistrz odpowiedział, że na dzień dzisiejszy z funduszu gminnego, a następnie obciąży 
sołectwo ze środków pozyskanych ze sprzedaży działek. 
Tomasz Wolan zapytał, czy w ramach budowy miejsc postojowych przy przystankach kolejowych 
przewidziana jest budowa takich miejsc w Jadachach. 
Burmistrz odpowiedział, że w chwili obecnej nie, gdyż w Jadachach istnieje problem z dojazdem 
do przystanku i podejmie próby w GDDKiA dokonania zmiany projektu organizacji ruchu w tym 
rejonie. 
Marzena Chmielowiec zapytała, czy w rozmowach z przedstawicielami PKP PLK Lublin 
poruszona została sprawa przejazdu przy ul. Kolejowej wiodącego do strefy. 
Burmistrz odpowiedział, że rozwiązanie, które w przyszłości zostanie zastosowane w sposób 
znaczący podwyższy poziom bezpieczeństwa na dojeździe do strefy w Chmielowie. 
W związku z zapytaniem Stanisława Skiminy w sprawie przejazdu kolejowego Zagumnie w 
Chmielowie, burmistrz poinformował o rozmowach dotyczących zmiany dotychczasowej umowy 
i szukania innego rozwiązania tego tematu. 
Jan Flis zapytał, czy istnieją plany budowy obwodnicy Nowej Dęby. Burmistrz odpowiedział, że 
w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych i Autostrad nie ma takich planów. Rozmowa 
w GDDKiA dotyczyła zjazdu z autostrady na drogę wojewódzką.  
Tomasz Gazda zapytał, czy w rozmowach w Nadleśnictwie poruszony został temat własności 
terenu i budowy chodnika w kierunku Zespołu Szkół Nr 2 .  
Burmistrz odpowiedział, że w tej kwestii istnieje problem prawny związany z wydzieleniem 
terenu pod chodnik i do załatwienia tego tematu będzie dążył w dalszych rozmowach. 
Marzena Chmielowiec zapytała o termin zakończenia termomodernizacji szkoły w Cyganach i 
rozpoczęcia w Chmielowie. Burmistrz poinformował radną, że termomodernizacja szkoły w 
Cyganach została zakończona, obiekt jest przekazany i trwa jego rozliczanie. W kwestii szkoły w 
Chmielowie, poinformował o decyzji kierownika tarnobrzeskiej Delegatury Konserwatora 
Zabytków nakazującej zmianę pewnych elementów projektu technicznego, od której burmistrz 
odwołał się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który z przyczyn formalnych 
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unieważnił decyzję konserwatora. Dodał, że obecnie procedura trwa, jest to proces 
administracyjny i oczekuje na stanowisko konserwatora zabytków. Te działania spowodowały, że 
burmistrz wystąpił do Marszałka Woj. Podkarpackiego o zmianę terminu realizacji zadania, która 
mogłaby mieć miejsce między I i III kw. 2018 roku. Następnie burmistrz wspólnie z zastępcą 
Leszkiem Mirowskim udzieli szerokich wyjaśnień na temat możliwości zastosowania innych 
rozwiązań technicznych na tym budynku, które będą wymagać każdorazowej akceptacji UM, gdyż 
projekt finansowany jest ze środków unijnych. Burmistrz powiedział, że oczekuje na stanowisko 
konserwatora w tej sprawie. 
Przewodniczący obrad zaapelował, aby pytania stawiane przez radnych w tym punkcie, dotyczyły 
wyłącznie informacji burmistrza. 
Innych zapytań nie było. 
 
Ad.  5. 
W punkcie zapytania i wnioski mieszkańców głos zabrał Tadeusz Jaskot mieszkaniec Chmielowa, 
który ponownie zwrócił się do Rady o podjęcie skutecznej interwencji w sprawie zmniejszenia 
uciążliwości szumu będącego skutkiem działalności zakładu Pilkington w Chmielowie. Problem 
zgłaszał podczas sesji RM w czerwcu br. oraz na zebraniu wiejskim w maju br. Powiedział, że 
problem nieznacznie się zmniejszył, gdyż przedstawiciele zakładu obiecali, że w weekendy proces 
produkcyjny w zakładzie będzie tak ustalony, że hałasu nie będzie. Jednakże mieszkańcy którzy 
nadal doświadczają tej uciążliwości oczekują definitywnego rozwiązania problemu. T. Jaskot 
powiedział o braku  oczekiwanych efektów dotychczasowych interwencji w tej sprawie. 
Podkreślił też zainteresowanie radnego Stanisława Skiminy tą sprawą. Zwrócił się raz jeszcze do 
władz gminy o podjęcie skutecznych działań w celu przywrócenia normalnych warunków życia 
mieszkańcom, którzy ponoszą skutki działalności firmy.  
Odpowiadając mieszkańcowi burmistrz Wiesław Ordon poinformował o szeregu spotkań w tej 
sprawie z udziałem prezesa firmy oraz specjalisty od bhp. To, że jeszcze nie ma oczekiwanych 
efektów nie znaczy, że nic w tej sprawie się nie robi. Podjęte zostały próby zmniejszenia decybeli 
z 48 do 33, jednakże bez powodzenia. Wystąpił też do prezesa o pisemną informację o 
działaniach, aby mieszkańcy zostali z nimi zapoznani podczas zebrania. Dalej burmistrz 
zapewniał, że próby zmniejszenia tej uciążliwości są nadal prowadzone i spodziewa się, że ich 
efekty nastąpią. Przewodniczący RM również zadeklarował, że władze samorządowe będą śledzić 
działania w tej sprawie, aby bez szkody dla działalności firmy mieszkańcy zostali 
usatysfakcjonowani. 
 
 Ad.  6.                                                                                                                                                                  
Skarbnik Gminy Alicja Furgał przedstawiła Informację Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba o 
przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 
finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I 
półrocze 2017 roku. Treść sprawozdania zawarta jest w Zarządzeniu Nr 558/2017 Burmistrza 
Miasta i Gminy Nowa Dęba z dnia 3 sierpnia 2017r. Ponadto łącznie ze sprawozdaniem 
przedłożone zostały informacje o wykonaniu planów finansowych jednostek budżetowych tj. MG 
OPS, ŚDS, SOSiR oraz placówek oświatowych obsługiwanych przez BOJS. Wszyscy radni mieli 
możliwość zapoznania się z materiałami, które zostały przedstawione RM w terminie określonym 
w ustawie o finansach publicznych oraz uchwale Rady Miejskiej z 30 czerwca 2010r. w sprawie 
określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu gminy Nowa 
Dęba, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu 
wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury. Alicja Furgał dodała, że 
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie w drodze uchwały pozytywnie zaopiniowała 
informację Burmistrza o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku. Na wstępie 
poinformowała, że pierwotnie uchwalony uchwałą budżetową budżet Miasta i Gminy Nowa Dęba 
na 2017 rok z dnia 26 stycznia 2017 roku, po stronie dochodów wyniósł kwotę 66.663.112,-zł, zaś 
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po stronie wydatków kwotę 70.557.242,-zł . Planowany budżet był budżetem z deficytem w 
kwocie 3.894.130,-zł. W 2017 roku planowane są: 
- rozchody budżetowe w kwocie 3.405.870,-zł przeznaczone są na spłatę rat zaciągniętych 
pożyczek i kredytów, 
- przychody budżetowe w kwocie 3.894.130,-zł przeznaczone na spłatę rat pożyczek 
i kredytów. 
W miesiącu kwietniu 2017 roku dokonano rozdysponowania tzw. wolnych środków, w związku 
z powyższym przychody budżetowe wzrosły o kwotę 254.319,-zł. W I półroczu 2017 roku 
dokonano zmian budżetu gminy, poprzez wprowadzenie do dochodów dodatkowych środków 
otrzymanych z budżetu państwa w formie dotacji celowych na realizację zadań zleconych, 
własnych, a także innych środków. W wyniku dokonanych zmian budżetu, plan dochodów Gminy 
na dzień 30 czerwca 2017 roku osiągnął wysokość 66.999.901,-zł, z czego wykonanie wynosi 
34.567.788,08 zł, co stanowi wykonanie 51,62% planu po zmianach. W ramach dochodów 
wyodrębnia się dochody bieżące, które zostały zrealizowane na kwotę 34.087.342,98 zł, co 
stanowi 53,92% planu po zmianach (plan dochodów bieżących-63.216.239-zł) oraz dochody 
majątkowe gdzie na plan 3.783662-zł. wykonanie stanowi 500.445,10 zł, tj. 13,23% planu po 
zmianach. Dalej Skarbnik szczegółowo omówiła realizację budżetu według przedstawionego RM 
sprawozdania. Na 30 czerwca 2017 na skutek zaciągniętych kredytów i pożyczek, kwota  
pozostała do spłaty wynosiła 14 261 797,78 zł. natomiast na 31 sierpnia br. 13 721 658,86 zł. 
Przewodniczący komisji budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja na posiedzeniu 23 
sierpnia br. zapoznała się  z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I 
półrocze ze szczególnym uwzględnieniem realizacji dochodów i wydatków majątkowych gminy. 
Przewodniczący otworzył dyskusję nad sprawozdaniem, w której Tomasz Wolan zwrócił uwagę 
na wysokość kwoty 210 tys. przewidzianej na budowę pochylni dla niepełnosprawnych i remont 
schodów w budynku SOK i zapytał, czy na realizację tego zadania można pozyskać środki 
zewnętrzne. Również M. Chmielowiec zapytała o możliwość udziału środków z PFRON w tym 
zadaniu. Skarbnik odpowiedziała, że realizacja odbywa się wyłącznie przy udziale środków 
budżetowych gminy. 
Innych pytań w dyskusji nie było.  
Informacja Burmistrza MiG została przyjęta przez Radę.  
O godz. 16 00 Przewodniczący ogłosił 20 min. przerwy w obradach. 
O 16 20 obrady zostały wznowione. 
 
Ad.  7. 
Podjęcie uchwał:  
1)       Alicja Furgał Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie zmian w 
budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2017 rok. W uzasadnieniu poinformowała, że po stronie 
dochodowej wprowadzono środki sołectwa Jadachy ze sprzedaży działek, które zebranie wiejskie 
przeznaczyło na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP. Powiedziała, że w 
celu podpisania umowy z dostawcą samochodu, niezbędne było zabezpieczenie środków w 
budżecie, w związku z czy burmistrz w ramach swoich kompetencji zabezpieczył środki 
zmniejszając wydatki bieżące na utrzymanie OSP i SM. Niniejszą uchwałą zwraca się środki 
ściągnięte wcześniej z w/w jednostek. Ponadto w projekcie wprowadzono środki z ARR jako 
dopłatę do mleka w P-1, środki z odszkodowania za zalanie szkoły w Alfredówce oraz środki z 
rozliczenia Funduszu Sołeckiego za 2016 rok. Po stronie wydatkowej zabezpieczono środki na: 
- pomoc finansową dla Powiatu Tarnobrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej w zakresie 
budowy chodnika dla pieszych na odcinku  w Alfredówce -etap I, środki zabezpieczono z budowy 
kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka wraz z Budą Stalowską.  
- zmieniono przeznaczenie środków soł. Jadachy z wydatków bezpośrednich związanych 
z wyłożeniem płytami rowu "Za Kościołem, na dotację dla Spółki Wodnej w Tarnobrzegu na to 
zadanie, 
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- wprowadzono do budżetu dla nowe zadanie (z rozl.F.Soł.za 2016 r.) 
1. w związku z zaleceniami pokontrolnymi - modernizacja systemu ppoż. w budynku urzędu, 
2. w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów Rządowego programu rozwijania infrastruktury 
oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych 
na lata 2017 - 2019 -"Aktywna tablica", celem umożliwienia skorzystania wszystkim szkołom 
podstawowych z terenu naszej gminy udziału w projekcie, niniejszą uchwałą zabezpieczamy 20% 
wkład własny po 3.500,-zł na każdą z 8 jednostek oświatowych. 
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. Uwag i pytań nie było.  
UCHWAŁA NR XXXVII/330/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY NOWA DĘBA NA 2017 ROK została przyjęta 
przy 14 głosach „za” i 1 „wstrzymującym się”. 
2)    Skarbnik Gm. przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy 
finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu. 
Poinformowała, że w latach poprzednich wykonana została dokumentacja techniczna na 
przebudowę drogi powiatowej Stale do drogi krajowej nr 9 w zakresie budowy chodnika na 
odcinku od skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową  Alfredówka - Ciosy - Wydrza w 
Alfredówce. Celem realizacji inwestycji przez Powiat Tarnobrzeski jest udzielenie pomocy 
finansowej do wysokości 100 tys. zł. i zawarcie umowy z Powiatem w tej sprawie.  
Dodała, że realizacja inwestycji podyktowana jest zapewnieniem bezpieczeństwa użytkowników 
ruchu drogowego, zarówno pieszych jak i kierowców, o co od lat zabiegają mieszkańcy. 
M. Chmielowiec zapytała jakiej długości odcinek będzie realizowany. 
Burmistrz odpowiedział, że ok. 200 m.  
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. Uwag i pytań nie było.  
UCHWAŁA NR XXXVII/331/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
UDZIELENIA W 2017 ROKU  POMOCY FINANSOWEJ POWIATOWI 
TARNOBRZESKIEMU została podjęta przy 15 głosach „za”. 
3)   Alicja Furgał przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia 
zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego pn."Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej  Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli i Samorządowego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie". 
W uzasadnieniu poinformowała, że Gmina Nowa Dęba przygotowuje się do III etapu 
termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, który jest współfinansowany z 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 
Przypomniała, że w II etapie modernizowane były obiekty szkoły w Cyganach – zadanie 
zakończone, szkoły w Jadachach - w trakcie realizacji, Przedszkola Nr 1- w trakcie realizacji, 
budynku urzędu - w trakcie realizacji oraz szkoły w Chmielowie, gdzie złożony został wniosek o 
przesunięcie realizacji zadania na rok 2018. Obecnie UMiG zamierza przygotować dokumenty 
projektowe na budynek szkoły w Tarnowskiej Woli i budynek będący siedzibą Samorządowego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie przy ul. Sportowej 5. Czas przygotowania 
dokumentacji projektowej planowany jest na I kwartał roku 2018, w związku z tym niezbędne jest 
zaciągnięcie zobowiązania na rok przyszły. Dalej poinformowała, że budynek szkoły 
podstawowej w Tarnowskiej Woli jest tzw. tysiąclatką i wymaga prac termomodernizacyjnych 
takich jak; docieplenie elewacji, wymiana centralnego ogrzewania wraz z kotłownią, docieplenie 
dachu wraz z nowym pokryciem. Natomiast budynek SOSiR-u jest obiektem dawnego Klubu 
Fabrycznego, który został przejęty przez gminę w latach 90-tych od ZM Dezamet. Wymaga nie 
tylko prac termomodernizacyjnych wyżej wymienionych, ale także modernizacji pomieszczeń, 
wymiany instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania oraz pokrycia dachowego. 
Wymagane dokumenty są niezbędne do złożenia wniosku o udzielenie dotacji unijnej, których 
Urząd Marszałkowski zamierza udzielić w przyszłym roku.  
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Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
W trakcie dyskusji nad projektem uchwały Krzysztof Sałek zgłosił wniosek, który jak powiedział 
jest efektem wizytacji szkoły w Tarnowskiej Woli przez komisję oświaty, a dotyczy zmiany 
nazwy zadania w zakresie przebudowy dachu na tym budynku na konstrukcję spadową. 
Stanisław Skimina dopowiedział, że w imieniu komisji wnosi o dopisanie lub uwzględnienie na 
etapie projektowania zmiany konstrukcji dachu na dwuspadowy. 
Burmistrz W. Ordon odnosząc się do wniosku uważa, że nie ma potrzeby zmiany nazwy zadania, 
wniosek komisji zostanie uwzględniony w projekcie technicznym. Powiedział, że uważa za 
zasadne poszerzenie zakresu zadania termomodernizacji budynków o budynek Sali gimnastycznej 
w Zespole Placówek Oświatowych w osiedlu Dęba. Dodał, że sala z uwagi na dużą powierzchnię 
jest bardzo trudna do ogrzania i w okresie zimowym panuje tam temperatura 12 – 15o C. W tym 
zakresie przewiduje zabudowę kilku okien, pozostałe do wymiany oraz docieplenie ścian. 
Powiedział, że po uwzględnieniu wniosków zadanie będzie obejmowało termomodernizację 
budynków użyteczności publicznej tj. Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli, Sali 
gimnastycznej przy ZPO oraz  Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie – 
kwota 100 tys. zł. Jan Flis dodał, że należy również docieplić dach sali gimnastycznej.  
Marzena Chmielowiec wskazała również na potrzebę wymiany dachu na budynku szkoły w 
Chmielowie. W. Ordon powiedział, że projekcie dotyczącym szkoły w Chmielowie dach nie był 
uwzględniony, jeśli w trakcie realizacji okaże się to zasadne, wówczas taka potrzeba zostanie 
rozpatrzona. 
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Krzysztofa Sałka, który został 
przyjęty przy15 głosach „za”. Kolejno, Rada podjęła uchwałę wraz z wnioskiem zgłoszonym 
przez burmistrza. UCHWAŁA NR XXXVII/332/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE 
W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA DO ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA NA 
REALIZACJĘ ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN."TERMOMODERNIZACJA 
BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ-SZKOŁY PODSTAWOWEJ W 
TARNOWSKIEJ WOLI, SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE PLACÓWEK 
OŚWIATOWYCH W NOWEJ DĘBIE I SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA SPORTU I 
REKREACJI W NOWEJ DĘBIE" została przyjęta przy 15 głosach „za”. 
4)   Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie  udzielenia w 2018 roku 
pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu.                                                                                                                                                                                                                       
Poinformowała, że w związku z kontynuacją przez Powiat Tarnobrzeski w 2018 roku zadania: 
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1127 R ulica Kościuszki w Nowej Dębie” oraz złożonym 
wnioskiem o partycypację Gminy Nowa Dęba w kosztach jego realizacji, zgodnie z przyjętymi 
założeniami realizacji zadań powiatowych na terenie gminy, niezbędne jest  udzielenie powiatowi 
dotacji w kwocie 400.000,-zł., co stanowi 50% udziału własnego powiatu w realizacji tego 
zadania. O pozostałą kwotę Powiat składa wniosek o dotację w ramach tzw. "schetynówek". 
Jednocześnie A. Furgał wniosła o przyjęcie autopoprawki polegającej na zmianie zapisu w treści 
uchwały na; udzielenie powiatowi dotacji do kwoty 400.000,-zł. Przewodniczący komisji 
Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
UCHWAŁA NR XXXVII/333/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
UDZIELENIA W 2018 ROKU POMOCY FINANSOWEJ POWIATOWI TARNO-
BRZESKIEMU została podjęta przy 15 głosach „za”.    
5)     Renata Bal Dyrektor Biura Obsługi Jednostek Samorządowych przedstawiła projekt uchwały 
w sprawie włączenia jednostki budżetowej Gimnazjum w Chmielowie do jednostki budżetowej 
Szkoła Podstawowa w Chmielowie. 
W uzasadnieniu poinformowała, że na podstawie uchwały Nr XXXI/292/2017 Rady Miejskiej w 
Nowej Dębie z dnia 30 marca 2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i 
gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, dotychczasowe gimnazja zakończą swoją działalność z 
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dniem 31 sierpnia 2017 r., a z dniem 1 września 2017 r. zostaną włączone do szkół 
podstawowych. W związku z powyższym, zgodnie z ustawą o finansach publicznych organ 
prowadzący ma obowiązek określić przeznaczenie mienia znajdującego się w zarządzie 
likwidowanych jednostek budżetowych. 
Przewodniczący komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Stanisław Skimina poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
O 16 45 salę obrad opuściła radna Janina Lubera. Obecnych 14 radnych. 
Pytań nie było, Przewodniczący poddał projekt pod głosowanie, w wyniku którego UCHWAŁA 
NR XXXVII/334/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE WŁĄCZENIA 
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ GIMNAZJUM W CHMIELOWIE DO JEDNOSTKI 
BUDŻETOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W CHMIELOWIE, została podjęta przy 14 
głosach „za”. 
6)      Renata Bal Dyrektor Biura Obsługi Jednostek Samorządowych przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie włączenia jednostki budżetowej Gimnazjum w Jadachach do jednostki 
budżetowej Szkoła Podstawowa w Jadachach. 
Jak poprzednio poinformowała, że na podstawie uchwały RM z 30 marca 2017 r. dotychczasowe 
gimnazja zakończą swoją działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r., a z dniem 1 września 2017 r. 
zostaną włączone do szkół podstawowych. W związku z powyższym organ prowadzący ma 
obowiązek określić przeznaczenie mienia znajdującego się w zarządzie likwidowanych jednostek 
budżetowych. 
Przewodniczący komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Stanisław Skimina poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pytań nie było. 
UCHWAŁA NR XXXVII/335/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
WŁĄCZENIA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ GIMNAZJUM W JADACHACH DO 
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W JADACHACH, została 
przyjęta przy 14 głosach „za”. 
7)    Dyrektor Renata Bal przedstawiła projekt uchwały w sprawie włączenia jednostki budżetowej 
Gimnazjum Nr 2 w Nowej Dębie do jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nowej 
Dębie. Poinformowała, że na podstawie uchwały RM z 30 marca 2017 r. dotychczasowe gimnazja 
zakończą swoją działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r., a z dniem 1 września 2017 r. zostaną 
włączone do szkół podstawowych. W związku z powyższym organ prowadzący ma obowiązek 
określić przeznaczenie mienia znajdującego się w zarządzie likwidowanych jednostek 
budżetowych. 
Przewodniczący komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Stanisław Skimina poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pytań nie było. 
UCHWAŁA NR XXXVII/336/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
WŁĄCZENIA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ GIMNAZJUM NR 2 W NOWEJ DĘBIE DO 
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W NOWEJ DĘBIE, 
została podjęta jednogłośnie - 14 głosów „za”. 
8)      Renata Bal przedstawiła projekt uchwały w sprawie włączenia jednostki budżetowej 
Gimnazjum Nr 1 w Nowej Dębie do jednostki budżetowej Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nowej 
Dębie.  Następnie poinformowała, że na podstawie uchwały RM z 30 marca 2017 r. 
dotychczasowe gimnazja zakończą swoją działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r., a z dniem 1 
września 2017 r. zostaną włączone do szkół podstawowych. W związku z powyższym organ 
prowadzący ma obowiązek określić przeznaczenie mienia znajdującego się w zarządzie 
likwidowanych jednostek budżetowych. 
Przewodniczący komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Stanisław Skimina poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pytań nie było. 
UCHWAŁA NR XXXVII/337/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
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WŁĄCZENIA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ GIMNAZJUM NR 1 W NOWEJ DĘBIE DO 
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W NOWEJ DĘBIE, została 
podjęta jednogłośnie - 14 głosami „za”. 
9)      Ewa Rozenbajgier kierownik ref. Spraw Komunalnych i Społecznych UMiG przedstawiła 
projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu 
użytkowego. 
Poinformowała, że projekt dotyczy wyrażenia zgody na najem na okres trzech lat zajmowanego 
lokalu użytkowego, usytuowanego w budynku nr 4 przy ulicy Broniewskiego w Nowej Dębie na 
rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie - na 
potrzeby kotłowni gazowej. 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pytań nie było. 
UCHWAŁA NR XXXVII/338/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE KOLEJNEJ UMOWY NAJMU LOKALU 
UŻYTKOWEGO została podjęta jednogłośnie - 14 głosów „za”. 
O 17 10 salę obrad opuścił radny Krzysztof Sałek – obecnych 13 radnych. 
10)      Ewa Rozenbajgier przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie uchwalenia Regulaminu 
Cmentarza Komunalnego w Nowej Dębie. 
Uzasadniając projekt poinformowała, że zgodnie z zapisami ustawy z 1959 r. o cmentarzach i 
chowaniu zmarłych, zakładanie i rozszerzanie cmentarzy komunalnych należy do zadań własnych 
gminy, natomiast utrzymanie i zarządzanie nimi należy do właściwych wójtów, burmistrzów i 
prezydentów, na których terenie cmentarz jest położony. Przedłożony projekt uchwały wprowadza 
Regulamin Cmentarza Komunalnego w Nowej Dębie określający podstawowe zasady regulujące 
kwestie korzystania z cmentarza, prowadzenia prac związanych z wykonywaniem usług 
murarskich i kamieniarskich oraz zawiera informacje o prawach i obowiązkach korzystających z 
cmentarza. Dodała, że zapisy regulaminu przyczynią się do usystematyzowania spraw związanych 
z korzystaniem z cmentarza oraz jego zarządzaniem. 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z uwagami wniesionymi przez komisję. 
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali; 
Marian Tomczyk wniósł uwagę do §2 Rodzaje grobów opłaty i likwidacja, ppkt. 13 który stanowi, 
że  likwidacja grobu winna być poprzedzona informacją umieszczoną na grobie, na co najmniej 3 
miesiące przed terminem jego likwidacji. Radny uważa, że 3 m-ce to za krótki czas, aby 
informacja mogła dotrzeć do zainteresowanych. Zapis może być powodem nieporozumień i 
problemów. Uważa, że  informacja powinna być umieszczona przez okres co najmniej 6 miesięcy 
i obejmować święto 1 listopada.  
Marzena Chmielowiec poparła wniosek radnego i uważa, że informacja w tej sprawie powinna 
zostać przekazana również listownie na adres, spod którego dokonano opłaty za miejsce. 
Jan Flis zapytał o sprawę opłat za miejsca pod groby ziemne i murowane. 
Ewa Rozenbajgier powiedziała, że ta kwestia jest uregulowana w regulaminie. Dodała, że opłaty 
na okres 20 lat dotyczą miejsc pod groby ziemne i murowane pojedyncze, groby rodzinne 
wyłączone są z tej opłaty. 
Andrzej Wołosz powiedział, że nie został uwzględnione jego wniosek dotyczący informowania 
właściwej parafii o zamiarze likwidacji grobu. 
Na zapytanie przewodniczącego obrad, Marian Tomczyk powiedział, że podtrzymuje wniosek 
dotyczący umieszczenia na grobie informacji o zamiarze jego likwidacji przez okres co najmniej 6 
miesięcy, która winna obejmować święto 1 listopada. 
Wniosek w głosowaniu przy 13 głosach „za” został przyjęty przez Radę. 
Marzena Chmielowiec podtrzymała swój wniosek, aby  informacja w sprawie likwidacji grobu 
została przekazana również listownie na adres, spod którego dokonano opłaty za miejsce i uważa, 
że jest to właściwa droga urzędowa. 
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Burmistrz wyjaśniał, że zarządca cmentarza nie dysponuje adresami osób, które wykupiły miejsca. 
Zbigniew Karkut uważa korespondencję w tej sprawie za zbędną i powiedział, że taka adnotacja 
winna znaleźć się w ewidencji elektronicznej prowadzonej przez zarządcę w odpowiedniej 
zakładce. 
Tomasz Gazda stwierdził, że Regulamin jest aktem w którym tego typu uregulowań nie 
wprowadza się. Można je ewentualnie zapisać w umowie. 
W związku z tym, że radna M. Chmielowiec podtrzymała wniosek, przewodniczący obrad poddał 
go pod głosowanie. W jego wyniku przy 3 głosach „za”, 6 „przeciw” i 4 „wstrzymujący się” 
wniosek nie został przyjęty przez Radę. 
Przewodniczący poddał projekt uchwały wraz z przyjętą poprawką pod głosowanie. W jego 
wyniku UCHWAŁA NR XXXVII/339/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W 
SPRAWIE UCHWALENIA REGULAMINU CMENTARZA KOMUNALNEGO W 
NOWEJ DĘBIE została podjęta przy 13 głosach „za”. 
11)    Maria Tomczyk Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej 
Dębie przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 
2021.  
Poinformowała, że zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do 
zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Głównym celem Programu jest 
zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ograniczenie zjawiska przemocy 
w rodzinie oraz skutków jej stosowania. Przedłożony projekt programu stanowi kontynuację 
Gminnego Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 
Rodzinie, który obowiązywał w gminie w latach 2011-2016 
Ryszard Szafran Przewodniczący Komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Przewodniczący Wojciech Serafin zwrócił uwagę na wzrost przemocy. Maria Tomczyk 
odpowiedziała, że liczba niebieskich kart nie odzwierciedla dokładnej liczby doświadczających 
przemocy. Po krótkiej dyskusji Przewodniczący podziękował na ręce kierownika wszystkim 
pracownikom ośrodka za trudną pracę, po czym poddał projekt pod głosowanie. W jego wyniku 
UCHWAŁA NR XXXVII/340/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
PRZYJĘCIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W 
RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2017 – 
2021 została podjęta jednogłośnie – 13 głosów „za”. 
 
Ad.  8. 
W punkcie interpelacje i zapytania radnych Elżbieta Gil Sekretarz Gminy poinformowała, że w 
okresie od ostatniej sesji nikt z radnych nie złożył interpelacji. 
 
Ad.  9. 
W wolnych wnioskach i informacjach głos zabrali: 
Marzena Chmielowiec zgłosił sprawę pozostawienia dużych ilości kamienia na drodze Kolnica w 
kierunku Dk 9, co bardzo utrudnia użytkownikom różnych pojazdów poruszanie się tą drogą. 
Burmistrz poinformował o przyczynie powstania tego problemu i jego usunięcie będzie wymagało 
zgody mieszkańców, ponieważ będzie potrzeba wejścia w prywatny grunt. Droga została 
odebrania, wykonanie poboczy leży po stronie gminy. 
Stanisław Skimina przypomniał, że od wielu lat radni z sołectw domagają się udziału w odbiorze 
robót inwestycyjnych i remontowych na terenie danej miejscowości. Radny w dalszym ciągi stoi 
na stanowisku, że taki udział jest zasadny nawet na etapie przygotowania dokumentacji 
technicznej. Burmistrz ustosunkował się do uwag radnych. 
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Tomasz Wolan odwołując się do sprawy termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej 
poruszył kwestię kosztów remontu schodów i budowy podjazdu dla niepełnosprawnych do 
budynku SOK i uważa, że koszt 250 tys. jest niewspółmiernie wysoki w stosunku do kosztów 
termomodernizacji budynków oświatowych. 
Burmistrz zwrócił uwagę, że Rada podjęła już decyzję w tej sprawie w formie uchwały, a 
następnie udzielił szczegółowej informacji w sprawie realizacji remontu schodów, podjazdu dla 
wózków oraz tarasu i sposobie wykonania oraz zabezpieczenia wykonania, aby było ono trwałe. 
Marian Tomczyk zgłosił sprawę, którą zgłosił do niego mieszkaniec, a która dotyczy miejsc 
parkingowych w mieście. Powiedział, że są pojazdy samochodowe, które przez 2 lata zajmują to 
samo miejsce i nie są użytkowane. Burmistrz odpowiedział, że jeśli pojazd posiada ważne 
dokumenty, przez co jest dopuszczony do użytkowania, to nie ma podstaw do nakazania aby 
właściciel go usunął. Parkingi są przestrzenią publiczną i każdy mieszkaniec ma prawo do 
korzystania z tych miejsc na takich samych prawach.  
Jan Flis wyraził słowa podziękowania dla burmistrza za wykonanie przejścia dla pieszych przez 
DK 9 w osiedlu Dęba, które głównie będzie służyło mieszkańcom osiedla Olszyna. Burmistrz 
dodał, że będzie jeszcze wykonane oświetlenie przejścia oraz oznakowanie poziome. 
Ryszard Szafran ponowił sprawę konieczności zainstalowania drugiego lustra drogowego przy 
wyjeździe z drogi wewnętrznej na ulicę Jana Pawła II przy aptece „Centrum” w Nowej Dębie, co 
podyktowane jest względami bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Radny uważa, że 
należy rozważyć sprawę przejęcia tej ulicy od Powiatu Tarnobrzeskiego, celem sprawniejszego 
zarządzania tą infrastrukturą. 
Stanisław Skimina zapytał, czy Starostwo Powiatowe zajęło się sprawą uregulowania własności 
chodnika przy ulicy Kolejowej w Chmielowie. 
W kolejnej sprawie wnosi, aby podjąć interwencje w Starostwie w sprawie wprowadzenia do 
budżetu na 2018 rok, a następnie realizacji budowy chodnika przy ulicy Kolejowej oraz ulicy 
Górka w Chmielowie. Dodał, że wnioski podyktowane są względami bezpieczeństwa pieszych. 
Burmistrz powiedział, że gmina ma świadomość konieczności budowy chodników i przeznacza 
środki w budżecie oraz oczekuje wywiązania się starosty z obietnic, że dołoży swoje środki i 
realizacje będą przebiegać na zasadzie współdziałania. Burmistrz zaproponował, aby mieszkańcy 
wzięli udział w sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego i przedstawili sprawy będące priorytetami dla 
mieszkańców. Zachęcił, aby poprzez presję społeczną oddziaływać na władze Powiatu, gdyż 
rozmowy i interwencje burmistrza nie zawsze są skuteczne.  Przywołał również sprawę budowy 
miejsc parkingowych przy ulicy Jana Pawła II w Nowej Dębie, gdzie również takie wsparcie 
mogłoby odnieść skutek w postaci podjęcia wykonania tego zadania przez Powiat. 
M.Chmielowiec przypomniała, że ok.3 lata wstecz mieszkańcy Chmielowa zebrali ok. 600 
podpisów pod petycją w sprawie budowy chodników i również wniosła o interwencję u Starosty. 
Burmistrz stwierdził, że nie ma reakcji na te podpisy i powiedział, aby mieszkańcy udali się na 
sesję Rady Powiatu i przedstawili swoje postulaty. Dodał, że również weźmie udział w takiej 
sesji. 
Następnie radna odniosła się do protokołu z sesji RM z 28 czerwca br. i powiedziała, że zapis w 
pkt.10 „wolne wnioski” nie jest zgodny z jej wypowiedzią oraz zwróciła się o wykreślenie zapisu 
„co prawdopodobnie spowodowała interwencja u konserwatora zabytków”. Dodała, że nie było z 
jej strony żadnej interwencji.  
Przewodniczący RM poinformował, że jeśli zapisy protokołu nie są zgodne z przebiegiem sesji, 
wówczas można zgłosić uwagi drogą emailową, telefonicznie bądź powiadomić o nieobecności na 
sesji. Protokół z sesji 28 czerwca br. został zaakceptowany przez Radę i na dzień dzisiejszy nie ma 
takiej możliwości. 
M. Chmielowiec zwróciła się o wskazanie procedury na mocy której może zmienić zapis 
protokołu.  
Przewodniczący Wojciech Serafin powtórzył, że na chwile obecną nie ma takiej możliwości, 
zapisy Statutu w tej sprawie są jednoznaczne. 
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Radna zwróciła się o pisemne stanowisko, że nie ma możliwości zmiany zapisów protokołu 
Przewodniczący powiedział, że wystąpi o opinię prawną w tej sprawie. 
Przewodniczący RM zwrócił się również do radnych, aby w sprawach swoich środowisk działali 
poprzez bezpośrednie kontakty z burmistrzem w ramach przyjęć, bądź przy współpracy z radnymi 
powiatowymi. Nawiązał do nie dotrzymywania przez radnych zapisów Statutu Gminy z kwestii 
przebiegu i porządku obrad sesji. 
S. Skimina nie zgodził się z przewodniczącym i uważa, że interwencje na sesji powinny mieć 
miejsce, gdyż radni nie mają innych możliwości i nie mają wpływu na działania powiatu, 
ponieważ nie mają swojego radnego w radzie powiatu. Mieszkańcy naciskają na radnych w 
sprawach lokalnych i tą drogę łączności z burmistrzem uważa za skuteczną. 
Zbigniew Karkut uważa, że inicjatywa spotkania z radnymi powiatowymi jest zasadna, jednakże 
do tego spotkania należy się przygotować i ustalić priorytety działań na rok przyszły, wdrożyć do 
działania, a następnie naciskać na realizację. 
Przewodniczący poinformował, że kolejna sesja RM planowana jest na 28 września 2017r. 
 
Ad.  10. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący Wojciech Serafin ogłosił zamknięcie 
obrad XXXVII sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Nowej Dębie.                  
                                                                                                
      
                                                                                                  PRZEWODNICZĄCY RADY  
                           Wojciech Serafin 
                                                                   
Protokół sporządziła:                                                                                                 
Barbara Sudoł                                                                                   


