P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/2017
z sesji Rady Miejskiej w Nowej Dębie
w dniu 28 września 2017 r.
XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Nowej Dębie odbyła się w sali Samorządowego Ośrodka
Kultury w Nowej Dębie i trwała od godz. 1500 do godz. 1745.
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 XXXVII 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,
2) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym,
3) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu,
4) przekazania w formie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa,
5) zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
rok 2017,
6) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych,
7) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Dęba,
8) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
9) uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Nowej Dębie,
10) nadania Statutu Samorządowemu Ośrodkowi Kultury w Nowej Dębie,
11) zmiany Statutu Gminy Nowa Dęba,
12) powołania zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do
Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu w wyborach uzupełniających na kadencję 2016- 2019,
13) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji i
remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez radę na 2017 rok.
7. Informacja Burmistrza Miasta Gminy Nowa Dęba o dokonanej analizie oświadczeń
majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia za 2016 rok.
8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o dokonanej analizie oświadczeń
majątkowych radnych RM za 2016 rok.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. 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.
Następnie odbyła się uroczystość wręczenia nagród dla zawodnika sekcji badmintona Patryka
Kopcia oraz wędkarza Tymoteusza Plaskoty, którzy w swoich dyscyplinach osiągnęli w
mijającym roku wysokie wyniki sportowe. Patryk Kopeć zajął w 2017 roku 5 miejsce w grze
podwójnej oraz 3 miejsce w grze mieszanej na Indywidualnych Mistrzostwach Polski Juniorów w
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badmintonie. Nagroda w wysokości 700 zł była jednocześnie podziękowaniem za godne
reprezentowanie i promowanie Nowej Dęby na arenie ogólnopolskiej.
Tymoteusz Plaskota jest członkiem Koła nr 12 Nowa Dęba Polskiego Związku Wędkarskiego
Okręg Tarnobrzeg, a także członkiem Kadry Narodowej, z którą tego roku w Irlandii wywalczył
drużynowe wicemistrzostwo świata w wędkarstwie spławikowym. Jest także tegorocznym
Mistrzem Polski Juniorów.
W imieniu Samorządu Nowej Dęby, burmistrz miasta i gminy Wiesław Ordon wraz z
przewodniczącym Rady Miejskiej Wojciechem Serafinem wyrazili słowa uznania dla
zawodników, ich trenerów oraz rodziców.
Patryk Kopeć podziękował za 9 lat wsparcia, które pozwoliło jemu oraz całej sekcji badmintona
realizować się w działalności sportowej.
Burmistrz wyraził słowa podziękowania do rodziców Tymoteusza, którzy wspierają go w jego
pasji.
Ad. 2.
Następnie Przewodniczący obrad przedstawił proponowany porządek sesji i zapytał, czy są uwagi
do porządku obrad.
W imieniu Burmistrza, Elżbieta Gil Sekretarz Gminy wniosła o przyjęcie zmiany tytułu projektu
uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w zakresie podejmowania
inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez radę na 2017 rok, na tytuł
o brzmieniu: w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania
inwestycyjnego pn. " Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów
Sandomierski, Gorzyce, Horyniec Zdrój, Lubaczów, Miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba".
W kolejnym wniosku Sekretarz wniosła o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały
RM w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Nowa Dęba.
Obydwa wnioski zostały w głosowaniu jednogłośnie przyjęte przez Radę ( 15 „za”).
Przewodniczący zaproponował przyjęcie tego projektu w pkt.6, ppkt 14) porządku obrad.
Innych wniosków i uwag nie było, sesja przebiegała według przedstawionego programu.
Ad. 3.
Przewodniczący obrad zwrócił się do Rady z zapytaniem, czy są uwagi do protokołu z XXXVII
sesji z 17 lipca 2017 r.
Radna Marzena Chmielowiec wniosła o dopisanie w pkt. 4 protokołu zdania, pan Leszek
Mirowski informował mieszkańców na zebraniu wiejskim , że to któryś z mieszkańców donosił do
konserwatora zabytków i w ten sposób wstrzymał inwestycję w Chmielowie.
Przewodniczący poinformował, że rozstrzygnie o uwzględnieniu uwagi radnej po przesłuchaniu
nagrania z przebiegu sesji. Jeśli uwaga okaże się zasadna, wówczas zostanie uwzględniona.
Przewodniczący RM odniósł się także do uwagi radnej M. Chmielowiec do protokołu z sesji 28
czerwca br. Powiedział, że podjął decyzję, iż cała wypowiedź radnej w pkt. 10 porządku obrad w
formie stenogramu będzie stanowiła załącznik do protokołu z XXXV sesji.
Ponadto zwrócił się do Przewodniczącego komisji statutowo-organizacyjnej, spraw społecznych i
etyki o wypracowanie zmiany do Statutu Gminy, która szczegółowo będzie precyzować zasady
przyjmowania protokołów z sesji RM.
Protokół z XXXVII został przyjęty bez uwag, przy 15 głosach „za”.
Ad. 4.
Burmistrz MiG Wiesław Ordon przedstawił informację o pracach między sesjami tj. za okres od
28 sierpnia do 24 września 2017 r. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Następnie burmistrz Wiesław Ordon udzielił odpowiedzi na zapytania radnych związane z
informacją;
Marzena Chmielowiec zapytała, czy nowodębski informator seniora jest dostępny również dla
mieszkańców sołectw. Burmistrz powiedział, że jest dostępny na terenie całej gminy, a w
przyszłości będzie uzupełniany o nowe informacje.
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Następnie zapytała o schronienie dla bezdomnych na okres zimy, gdzie burmistrz poinformował o
podjętych działaniach w tej sprawie.
Radna zapytała również, czy na podstawie oględzin niecki basenu odkrytego sporządzone zostały
ekspertyzy.
Burmistrz powiedział, że na podstawie dokonanych oględzin będzie wykonana ekspertyza celem
ustalenia dalszych działań w sprawie basenu.
Innych zapytań nie było.
Ad. 5.
W punkcie zapytania i wnioski mieszkańców głos zabrał Przemysław Maćkowiak mieszkaniec
Nowej Dęby, który zwrócił się do Rady o wsparcie jego działań w sprawie zmiany systemu
rozliczania kosztów energii cieplnej w budynku 110 przy ul. Kościuszki w Nowej Dębie. Dodał,
że mieszkańcy budynku ponoszą koszty centralnego ogrzewania w wys. 5,26 zł/m2 powierzchni,
która stanowi jedną z najwyższych stawek w mieście (przy średniej ok.3,50 zł./m2) i zwrócił się
do radnych o zorganizowanie spotkania w sprawie przeanalizowania tych kosztów.
Przewodniczący zaproponował, aby właściwa komisja RM wraz z przedstawicielem
administratora budynku – PGKiM oraz przy współudziale mieszkańca odbyła takie posiedzenie
celem weryfikacji prawidłowości naliczeń kosztów, zgodnie z wnioskiem P. Maćkowiaka.
Ustalono, że posiedzenie odbędzie ok. 12 października br.
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. W uzasadnieniu poinformowała, że w
przedłożonym projekcie uchwały po stronie dochodowej wprowadzono środki sołectwa Cygany
ze sprzedaży działki i rozdysponowano je po stronie wydatkowej zgodnie z podjętą uchwałą
zebrania wiejskiego. Zwiększono także dochody z koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych i
rozdysponowano je na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych. Ponadto wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. "Budowa
otwartej strefy aktywności przy SP w Chmielowie na działce nr ew. 2426 " polegające na
wykonaniu projektu technicznego. Środki zabezpieczono z usług remontowych SP w Chmielowie.
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały. Uwag i pytań nie było.
UCHWAŁA NR XXXVIII/341/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE
ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY NOWA DĘBA NA 2017 ROK została przyjęta
przy 15 głosach „za”.
2)
Barbara Duda kierownik ref. Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji przedstawiła projekt
uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
Poinformowała, że Spółka JH Development zwróciła się z wnioskiem o sprzedaż w trybie
bezprzetargowym działki o powierzchni 0,0070 ha położonej w Nowej Dębie oś. Dęba, w celu
poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, której Spółka jest właścicielem.
Nabycie działki zapewni pełny dostęp do ulicy Kilińskiego i umożliwi urządzenie drogi
wewnętrznej dla budowanego obecnie osiedla domów jednorodzinnych.
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, że
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Uwag i pytań nie było.
UCHWAŁA NR XXXVIII/342/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE
WYRAŻENIA
ZGODY
NA
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
W
TRYBIE
BEZPRZETARGOWYM została podjęta przy 15 głosach „za”.
3)
Barbara Duda przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości w drodze przetargu.
Poinformowała, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu
nieruchomości gruntowych położonych w Cyganach z przeznaczeniem pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną. Na sprzedaż nieruchomości wyrazili zgodę mieszkańcy sołectwa
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Cygany w drodze uchwały zebrania wiejskiego z 21 marca 2004 r. Na tej podstawie została
podjęta Uchwała Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie zezwolenia
na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu położonych w sołectwie Cygany. W 2015 r. na
podstawie uchwały Zebrania Wiejskiego Sołectwa oraz uchwały Rady Miejskiej w Nowej Dębie
została zbyta jedna nieruchomość. W związku z zainteresowaniem mieszkańców zakupem
nieruchomości na własność, a nie w użytkowanie wieczyste mieszkańcy sołectwa Cygany 3
września 2017 r. podjęli uchwałę o uchyleniu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości na
zasadach wieczystego użytkowania i przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży na własność w
drodze przetargu. W związku z tym zachodzi konieczność uchylenia poprzednich uchwał i
podjęcia nowej, w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, że
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Uwag i pytań nie było.
UCHWAŁA NR XXXVIII/343/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE
WYRAŻENIA ZGODY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W DRODZE PRZETARGU
została przyjęta przy 15 głosach „za”.
4) Kolejno Barbara Duda przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie przekazania w formie
darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.
W uzasadnieniu poinformowała, że Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie wystąpił z
wnioskiem o przekazanie na rzecz Ministerstwa Obrony Narodowej działki nr 656 położonej
Nowej Dębie - obręb Dęba, stanowiącej drogę dojazdową do nieruchomości wojskowej.
Rejonowy Zarząd Infrastruktury zamierza dokonać remontu nawierzchni istniejącej drogi, a
następnie ją na bieżąco utrzymywać.
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, że
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pytań nie było.
UCHWAŁA NR XXXVIII/344/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE
PRZEKAZANIA W FORMIE DAROWIZNY NIERUCHOMOŚCI NA RZECZ SKARBU
PAŃSTWA została podjęta przy 15 głosach „za”.
5)
Mieczysław Nalepa Komendant Straży Miejskiej przedstawił projekt uchwały w sprawie
zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok
2017. W uzasadnieniu poinformował, że przedłożony projekt uchwały dotyczy zwiększenia planu
budżetu na realizację GPPiRPA w roku 2017 z kwoty 290 500 zł do kwoty 295 500 zł. Środki
finansowe w kwocie 5 000 zostaną przeznaczone na realizację zadań: "Lokalne imprezy
profilaktyczne" - kwota 4000 zł., oraz „Zakup sprzętu sportowego i wyposażenia hal i boisk
sportowych, zakup sprzętu i wyposażenia dla pracowni, szkół, w ramach tworzenia warunków do
spędzania czasu wolnego oraz zakup nagród na organizowane konkursy, zawody i turnieje" kwota
1000 zł. Ryszard Szafran Przewodniczący Komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych
i Etyki poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pytań nie było. Przewodniczący poddał projekt pod głosowanie, w wyniku którego UCHWAŁA
NR XXXVIII/345/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE ZMIANY
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH NA ROK 2017, została podjęta przy 15 głosach „za”.
6)
Ewa Rozenbajgier kierownik ref. Spraw Komunalnych i Społecznych UMiG przedstawiła
projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali
użytkowych.
Poinformowała, że najemcy lokali użytkowych wymienionych w projekcie uchwały zwrócili się o
wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów najmu zajmowanych lokali, gdyż w najbliższym
czasie wygasają obowiązujące dotychczas umowy, a dotychczasowi najemcy nadal zamierzają z
nich korzystać.
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, że
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pytań nie było.
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UCHWAŁA NR XXXVIII/346/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE
WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE KOLEJNYCH UMÓW NAJMU LOKALI
UŻYTKOWYCH została przyjęta przy 15 głosach „za”.
7)
Ewa Rozenbajgier przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie uchwalenia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Dęba.
Poinformowała, że zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy wynika
przede wszystkim z konieczności dostosowania jego zapisów do wymogów wynikających z
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. W wyniku wejścia w życie 1 lutego 2015 r.
ustawy z dnia 28 listopada 2014r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz niektórych innych ustaw Minister Środowiska uzyskał fakultatywną delegację do wydania
rozporządzenia mającego określać szczegółowy sposób selektywnego zbierania wybranych frakcji
odpadów oraz kiedy wymóg selektywnego zbierania uważa się za spełniony. Wydając
rozporządzenie Minister został zobowiązany do kierowania się potrzebą ujednolicenia wymagań
w zakresie zbierania i odbierania odpadów komunalnych oraz uzyskania wymaganych poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów
komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych przekazywanych do składowania.
Ponadto Rozporządzenie określa, iż selektywnie zbiera się: papier, szkło, metale wspólnie
z tworzywami sztucznymi (w tym opakowania wielomateriałowe), odpady ulegające
biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. Powyższe oznacza, iż każdy z
właścicieli nieruchomości deklarujących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych zobligowany
będzie do wydzielenia czterech strumieni odpadów selektywnie zebranych oraz piątego strumienia
odpadów zmieszanych (resztkowych). Rozporządzenie w sposób szczegółowy określa również
sposób oznaczenia pojemników i worków. Przedłożony projekt uchwały zawiera wszystkie
wskazane wyżej zapisy oraz uzyskał pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Tarnobrzegu.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska Andrzej Wołosz
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali;
Radni Tomasz Wolan i Stanisław Skimina zapytali, czy przewidziana jest zmiana w częstotliwości
odbioru odpadów z terenu sołectw.
Burmistrz odpowiedział, że z uwagi na koszty, takich zmian nie przewiduje. Większy koszt
wywozu przełoży się na wzrost wysokości opłat. Odpowiadając na zapytania powiedział, że radni
mają prawo składać wnioski o zmianę dotychczasowych zapisów uchwały. Zaproponował,
rozważenie tej sprawy z przedstawicielami PGKiM oraz przedstawienie mieszkańcom podczas
zebrań wiejskich.
Po dyskusji, UCHWAŁA NR XXXVIII/347/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W
SPRAWIE UCHWALENIA REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY NOWA DĘBA została podjęta jednogłośnie przy 15 głosach „za”.
8)
Ewa Rozenbajgier przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie określenia szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Poinformowała, że zmiana uchwały wynika przede wszystkim z konieczności dostosowania jej
zapisów do wymogów wynikających z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia
2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.
W związku z powyższym z uchwały usunięto powtarzający się zapis określający zbierane
selektywnie metale nieżelazne, ponieważ zgodnie z przywołanym Rozporządzeniem selektywnie
zbiera się m. in. metale. Dodatkowo, w związku z treścią przepisów ustawy, w których dopuszcza
się ograniczenie ilości odpadów zielonych, zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz
odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne obieranych lub
przyjmowanych przez PSZOK, ustalono ilość odpadów zielonych odbieraną z nieruchomości
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podczas jednorazowego odbioru odpadów komunalnych oraz limit przyjmowanych w PSZOK
odpadów komunalnych. Ponadto zgodnie z zapisami zawartymi w regulaminie utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Nowa Dęba, dodano zapis dopuszczający zbieranie w
PSZOK odpadów ulegających biodegradacji, odpadów zielonych z pielęgnacji ogrodów i terenów
zielonych, jednocześnie skreślając zapis rozdzielający zbieranie w PSZOK szkła z podziałem na
białe i kolorowe, ponieważ w Gminie selektywnie zbierane są wszystkie opakowania szklane
i odpady ze szkła w jednym pojemniku - koloru zielonego.
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Tarnobrzegu oraz zawiera zapisy uwzględniające zmiany wynikające z obowiązujących
przepisów.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska Andrzej Wołosz
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Jacek Szpunar zaproponował, aby opróżnianie koszty ulicznych odbywało się nie rzadziej niż raz
w miesiącu. Burmistrz odpowiedział, że każda zmiana obowiązujących zasad wiąże się z
kosztami. Innych pytań nie było.
UCHWAŁA NR XXXVIII/348/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE
OKREŚLENIA SZCZEGÓŁOWEGO SPOSOBU I ZAKRESU ŚWIADCZENIA USŁUG
W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI
NIERUCHOMOŚCI I ZAGOSPODAROWANIA TYCH ODPADÓW została podjęta
jednogłośnie - 15 głosów „za”.
O 16 30 salę obrad opuścił radny Tomasz Wolan – obecnych 14 radnych.
9)
Ewa Rozenbajgier przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie uchwalenia Regulaminu
Cmentarza Komunalnego w Nowej Dębie.
Uzasadniając projekt poinformowała, że Wydział Nadzoru Podkarpackiego Urzędu
Wojewódzkiego podejmując czynności nadzorcze związane z legalizacją uchwały Rady Miejskiej
z 31 sierpnia 2017 w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego, zakwestionował
zapisy § 1 ust. 11 i 12, § 2 ust. 6-15, § 3 ust.4 i 5, § 5 ust.12, § 7 i § 8 Regulaminu. Przedłożony
obecnie projekt uwzględnia uwagi organu nadzoru, natomiast pozostałe zapisy zawarte w
Regulaminie pozostawiono bez zmian.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, że
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pytań nie było.
Podczas głosowania nieobecna była radna Janina Lubera.
UCHWAŁA NR XXXVIII/349/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE
UCHWALENIA REGULAMINU CMENTARZA KOMUNALNEGO W NOWEJ DĘBIE
została podjęta przy 13 głosach „za”.
O godz. 16 00 Przewodniczący ogłosił 20 min. przerwy w obradach.
O 16 20 obrady zostały wznowione.
10) Krystian Rzemień dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury przedstawił projekt uchwały
RM w sprawie nadania Statutu Samorządowemu Ośrodkowi Kultury w Nowej Dębie.
Uzasadniając poinformował, że w przedłożonym projekcie uchwały dokonuje się zmiany zapisów
w zakresie doprecyzowania form działalności SOK do obecnych potrzeb, tj. współpracę z
seniorami oraz kościołami, w tym krajowymi i zagranicznymi. Ponadto treść statutu dostosowana
została do przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej zgodnie z
zaleceniami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie dotyczącym
przedkładania do zatwierdzenia sprawozdań finansowych organowi wykonawczemu gminy, tj.
burmistrzowi. Dyrektor dodał, że w związku z tym, że Statut SOK był już zmieniany po jego
nadaniu, stąd dla jego przejrzystości wnioskuje o uchwalenie pełnej treści Statutu
uwzględniającego dotychczasowe i wnioskowane zmiany.
Ryszard Szafran Przewodniczący Komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki
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poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
W trakcie dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali;
Marzena Chmielowiec odnosząc się do zapisów Statutu zwróciła uwagę, że członków Społecznej
Rady Programowej Ośrodka powołuje dyrektor. Wniosła, aby 2-3 członków Rady było
wybieranych przez Radę Miejską lub burmistrza.
Dyrektor Rzemień odwołał się do kolejnych zapisów statutu, które stanowią, że Rada liczy 7
członków, a w jej skład wchodzą: 2 przedstawiciele Organizatora instytucji kultury,
2 przedstawiciele pracowników Ośrodka, 3 przedstawicieli użytkowników oraz organizacji
i stowarzyszeń. Burmistrz dodał, że zgodnie z tym, Rada Miejska wytypuje do Rady Programowej
2 przedstawicieli.
M. Chmielowiec powiedziała, że będzie oczekiwała na przedstawienie zasad wyboru tych
przedstawicieli.
Dyrektor zobowiązał się do przedstawienia tych zasad w ciągu 1 miesiąca.
Zbigniew Karkut zapytał o procedurę zatwierdzania planu finansowego ośrodka.
Dyrektor odpowiedział, że uregulowania dotyczące tej kwestii zawarte w statucie, zostały
„wyjęte” z ustawy.
Innych pytań nie było. Przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawiony projekt, w wyniku
którego UCHWAŁA NR XXXVIII/350/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W
SPRAWIE NADANIA STATUTU SAMORZĄDOWEMU OŚRODKOWI KULTURY W
NOWEJ DĘBIE została podjęta przy 14 głosach „za”.
11) Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowa
Dęba. W uzasadnieniu poinformowała, że w projekcie uchwały proponuje się przyjęcie regulacji
dotyczących zgłaszania poprawek i uzupełnień do protokołu przez radnych nieobecnych na sesji,
podczas której przyjmowany jest protokół. Przedstawione propozycje wypracowane zostały przez
Komisję Statutowo - Organizacyjną, Spraw Społecznych i Etyki na posiedzeniu 25 września br.
Propozycja zmian w Statucie dotyczy również zmiany załącznika Nr 3 - wykaz jednostek
organizacyjnych gminy, polegającej na wykreśleniu Gimnazjum Nr 1 w Nowej Dębie i zmianie
nazwy szkół w Jadachach i Chmielowie z Zespołów Szkół na Szkoły Podstawowe.
Powyższe zmiany wynikają z dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe.
Ryszard Szafran Przewodniczący Komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pytań nie było.
UCHWAŁA NR XXXVIII/351/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE
ZMIANY STATUTU GMINY NOWA DĘBA została podjęta jednogłośnie – 14 głosów „za”.
12) Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie powołania zespołu do
zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu w
wyborach uzupełniających na kadencję 2016- 2019. Poinformowała, że Prezes Sądu Okręgowego
w Tarnobrzegu pismem z 11 września 2017 r. przekazał Zarządzenie i zwrócił się do Rady
Miejskiej w Nowej Dębie o dokonanie uzupełnienia listy ławników poprzez dodatkowy wybór
trzech ławników. Poinformowała, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ustroju sądów
Powszechnych, ławników do sądu okręgowego oraz sądów rejonowych wybierają rady gmin,
których obszar jest objęty właściwością tych sądów w głosowaniu tajnym, jako zadanie zlecone
z zakresu administracji rządowej. Ustawa stanowi, że przed przystąpieniem do wyborów rada
gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady swoją opinię o zgłoszonych kandydatach,
w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w przepisach.
Ryszard Szafran Przewodniczący Komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pytań nie było.
UCHWAŁA NR XXXVIII/352/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE
POWOŁANIA ZESPOŁU DO ZAOPINIOWANIA ZGŁOSZONYCH KANDYDATÓW NA
ŁAWNIKÓW DO SĄDU OKRĘGOWEGO W TARNOBRZEGU W WYBORACH
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UZUPEŁNIAJĄCYCH NA KADENCJĘ 2016- 2019 została podjęta jednogłośnie – 15 głosów
„za”.
13) Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia
zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Rozwój odnawialnych źródeł energii na
terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec Zdrój, Lubaczów, Miasto Lubaczów,
Narol, Nowa Dęba".
Następnie poinformowała, że w związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację projektu
parasolowego pn. Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski,
Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba dokumentem
niezbędnym do podpisania umowy na dofinansowanie jest zabezpieczenie środków finansowych
na jego realizację. Uchwała ta pozwoli liderowi projektu tj. Gminie Lubaczów na podpisanie
umowy i wyłonienie wykonawcy zadania.
Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały. Uwag i pytań nie było.
UCHWAŁA NR XXXVIII/353/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE
UPOWAŻNIENIA DO ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA NA REALIZACJĘ ZADANIA
INWESTYCYJNEGO PN. " ROZWÓJ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA
TERENIE GMIN: BARANÓW SANDOMIERSKI, GORZYCE, HORYNIEC ZDRÓJ,
LUBACZÓW, MIASTO LUBACZÓW, NAROL, NOWA DĘBA" została podjęta
jednogłośnie – 15 głosów „za”.
14) Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie zmian wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Nowa Dęba.
W ramach objaśnień przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy
Nowa Dęba poinformowała, że dokonano zmiany w WPF po stronie dochodowej i wydatkowej w
latach 2017 - 2018.
1. Dochody ogółem zwiększono w 2017 roku w stosunku do ostatniej zmiany WPF (27.04.2017
o kwotę 964.211,-zł, w tym:
- dochody bieżące o kwotę 714.703,-zł, w tym z tytułu podatków i opłat 35.361,-zł i z tytułu
dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 679.342,-zł,
- dochody majątkowe o kwotę 249.508,-zł, w tym ze sprzedaży majątku - 144.517,-zł oraz z tytułu
dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 104.991,-zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono w 2017 roku w stosunku do ostatniej zmiany WPF o kwotę
964.211,-zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę - 788.754,-zł,
- wydatki majątkowe o kwotę - 175.457,-zł.
3. W związku z realizacją projektu pn. " Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin:
Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec Zdrój, Lubaczów, Miasto Lubaczów, Narol, Nowa
Dęba", dokonano w 2018 roku zmian zwiększenia plan dochodów jak i wydatków o kwotę
2.733.317,-zł. Po stronie dochodowej zwiększono dochody bieżące z tytułu wpłat od ludności
(pozycja WPF podatki i opłaty) o kwotę 1.017.641,-zł, zaś dochody majątkowe z tytułu dotacji
oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.715.676,-zł. Po stronie wydatkowej w
2018 roku zwiększono wydatki majątkowe o wartość całego zadania tj. o kwotę 2.733.317,-zł.
4. Zarówno kwota przychodów jak i rozchodów budżetu nie uległa zmianie.
Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały. Pytań nie było. Przed głosowaniem salę obrad opuściła radna J. Lubera – obecnych 13
radnych. UCHWAŁA NR XXXVIII/354/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W
SPRAWIE ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NOWA
DĘBA została podjęta jednogłośnie, 13 głosami „za”.
Ad. 7.
Sekretarz Gminy przedstawiła Informację Burmistrza Miasta Gminy Nowa Dęba o dokonanej
analizie oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia za 2016 rok.
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Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad. 8.
Następnie Wojciech Serafin złożył informację Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowej Dębie
o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych radnych RM za 2016 rok.
Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ad. 9.
W punkcie interpelacje i zapytania radnych Elżbieta Gil Sekretarz Gminy poinformowała, że w
okresie od ostatniej sesji nikt z radnych nie złożył interpelacji.
Ad. 10.
W wolnych wnioskach i informacjach głos zabrali:
Radny Tomasz Dziemianko zgłosił powstanie Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie
Miejskiej w Nowej Dębie. Pismo w tej sprawie wraz listą członków Klubu złożył na ręce
Przewodniczącego RM.
Przewodniczący Klubu złożył również wniosek dotyczący uwzględnienia przez Radę Miejską w
pracach nad budżetem Gminy na 2018 rok, wprowadzenia tzw. budżetu obywatelskiego w kwocie
minimalnej 200 tys. zł.
Przewodniczący Rady przedstawił pismo Wojewody Podkarpackiego z 21 września 2017 r.
zawiadamiające o wszczęciu od dnia 9 października br. kontroli problemowej w Radzie Miejskiej
w Nowej Dębie. Przedmiotem kontroli będzie wykonywanie zadań związanych z wyborami
ławników sądowych.
Stanisław Skimina zapytał w sprawie ustaleń podjętych wspólnie z radnymi Rady Powiatu
Tarnobrzeskiego, a dotyczących wspólnych inwestycji przewidzianych do realizacji w 2018 roku.
Marian Tomczyk zwrócił się do burmistrza w sprawach;
- dokończenia kanalizacji w Cyganach w związku z aktualizacją projektu,
- wycinki topoli przy drodze powiatowej w Cyganach,
- złego stanu słupów energetycznych, w związku z czym wnioskuje o wystąpienie do ZE w
sprawie przeglądu słupów.
Zwrócił się również do radnych o każdorazowe zgłaszanie informatykowi wyjścia z sali obrad,
gdyż to dezorganizuje sprawne przeprowadzania elektronicznych głosowań.
Ryszard Szafran zabrał głos w temacie budowy parkingów przy ulicy Jana Pawła II i udziału
radnych w sprawach związanych z organizacją ruchu na tej ulicy. Zwrócił również uwagę na brak
zaangażowania radnych RM w sprawy dotyczące miasta.
Burmistrz udzielił odpowiedzi w sprawach zgłoszonych przez radnych. Udzielił jednocześnie
informacji na temat ustaleń podjętych wspólnie z radnymi Powiatu Tarnobrzeskiego w sprawie
realizacji wspólnych zadań inwestycyjnych, a szczególnie drogowych i chodnikowych.
Tomasz Gazda zwracając się do dyrektora SOK poruszył sprawę ceny biletów dla dzieci klas I-III
na zajęciach organizowanych przez SOK. Dodał, że rodzice ponoszą opłaty jak za wejście
indywidualne (17 zł.), a uważa, że powinni być traktowani jako wejście grupowe( 12 zł.)
Andrzej Wołosz zwrócił uwagę, że tak samo traktowane są dzieci uczestniczące w
przedstawieniach teatralnych.
Dyrektor K. Rzemień powiedział, że w sprawach przedstawień teatralnych, decyzje podejmują
dyrektorzy szkół.
Marzena Chmielowiec zapytała kto wybiera tytuły do uzupełnienia księgozbioru bibliotek i jakie
procedury obowiązują w tym zakresie.
Dyrektor odpowiedział, że pracownicy biblioteki. Zakupy odbywają się w hurtowniach
bibliotecznych, gdzie jest możliwość uzyskania rabatu przy jednorazowym zakupie.
Marzena Chmielowiec odczytała stenogram swojej wypowiedzi z sesji Rady Miejskiej w dniu 28
czerwca 2017 r. gdzie stanowi załącznik do protokołu, gdyż jak powiedziała, ta wypowiedź w
protokole została przekręcona.
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Przewodniczący poinformował, że kolejna sesja RM planowana jest na 26 października 2017r. o
godz. 15.00 w SOK.
Ad. 11.
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący Wojciech Serafin ogłosił zamknięcie
obrad XXXVIII sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Nowej Dębie.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Serafin
Protokół sporządziła:
Elżbieta Goclan

