
 
P R O T O K Ó Ł  Nr XL/2017 

z sesji Rady Miejskiej w Nowej Dębie 
w dniu 30 października 2017 r. 

 
 XL sesja Rady Miejskiej w Nowej Dębie odbyła się w sali narad Urzędu Miasta i Gminy 
Nowa Dęba i trwała od godz. 1500  do godz. 1710. 
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 protokołów z XXXVIII i XXXIX 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) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 2018 roku, 
3) wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji 

o nieruchomościach, 
4) wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach, 
5) wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach, 
6) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy (ogródki), 
7) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy (garaże), 
8) wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości, 
9) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych, 
10) uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2018 rok, 

11) warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Nowa Dęba, 
12) nadania nazw ulic na terenie Sołectwa Chmielów, 
13) zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na rok 2017. 
7. Interpelacje i zapytania radnych. 
8. Wolne wnioski i informacje. 
9. 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. 
Krzysztof Sałek Przewodniczący komisji Budżetowej RM, wniósł o zdjęcie z porządku obrad w 
pkt.6, ppkt.2) projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od nieruchomości od 2018 roku. Powodem wniosku jest brak uzgodnienia stanowiska w kwestii 
stawki podatku. Dodał, że komisja będzie w najbliższym czasie pracowała celem uzgodnienia 
opinii w sprawie projektu uchwały. Wniosek przewodniczącego został w głosowaniu przyjęty 
przez Radę przy 8 głosach „za” i 7 „przeciw”. 
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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 XXXVIII 
sesji z 28 września 2017 r. Uwag nie zgłoszono. Protokół został przyjęty przy 14 głosach „za” i 1 
„wstrzymującym się”. 
Kolejno Przewodniczący zapytał czy są uwagi do protokołu z XXXIX sesji z 10 października 
2017 r. Radna Marzena Chmielowiec wniosła uwagę, która dotyczy nie zamieszczenia w 
protokole treści stenogramu jej wypowiedzi z XXXV sesji z 28 czerwca 2017r. a który radna 
odczytała na zakończenie obrad. Radna oczekiwała, że treść stenogramu zostanie zamieszczona w  
protokole. 
Przewodniczący nie uwzględnił uwagi radny twierdząc, że sprawa wypowiedzi podczas sesji 28 
czerwca br. została z radną uzgodniona. Powiedział, że M. Chmielowiec zgodziła się z decyzją, iż 
cała jej wypowiedź w pkt. 10 porządku obrad w formie stenogramu będzie stanowiła załącznik do 
protokołu z XXXV sesji w związku z czym sprawę uważa za zamkniętą. Radna oznajmiła, że 
stenogram swojej wypowiedzi z 28 czerwca br. będzie odczytywała na każdej sesji. 
Wobec braku innych uwag, Przewodniczący poddał protokół pod głosowanie, w wyniku którego 
został on przyjęty przy 10 głosach „za”, 2 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się”. 
Ad.  4. 
Burmistrz MiG Wiesław Ordon przedstawił informację o pracach między sesjami tj. za okres od 
25 września do 27 października 2017 r. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
Przewodniczący obrad zwrócił się o zadawanie pytań w związku ze złożoną informacją. 
Pytań nie było. 
Ad.  5. 
W punkcie zapytania i wnioski mieszkańców nikt nie zabrał głosu.  
 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. Poinformowała, że po stronie dochodowej 
wprowadzono środki sołectwa Alfredówka ze sprzedaży działek oraz środki sołectwa Tarnowska 
Wola ze sprzedaży drewna i rozdysponowano je po stronie wydatkowej zgodnie z podjętymi 
uchwałami zebrań wiejskich. Wprowadzono także środki z realizacji projektu "Utworzenie 
nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 5 w Nowej Dębie" w formie 
refundacji poniesionych wcześniej wydatków i przeznaczono środki na braki na wynagrodzeniach 
w placówkach oświatowych. Jednocześnie wprowadzono środki z ARR jako dopłata do mleka w 
Przedszkolu Nr 5 w Nowej Dębie. Zrealizowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego 
(poza środkami sołectw) przeznaczono na wydatki związane z gospodarką nieruchomościami i 
gruntami związanych z uregulowaniem gospodarki gruntowej. 
Po stronie wydatkowej, zgodnie z podjętą uchwałą zebrania osiedlowego zmieniono 
przeznaczenie środków osiedla Buda Stalowska. Wprowadzono do budżetu nowe zadanie 
inwestycyjne związane z opracowaniem audytów energetycznych dla potrzeb termomodernizacji 
budynków SP w Tarnowskiej Woli i ZPO w Nowej Dębie. Jest to element niezbędny do złożenia 
wniosku o dofinansowanie ze środków UE. Zwiększono wydatki na bieżące funkcjonowanie 
SOK, w tym środki soł. Cygany na zakup nagłośnienia. W związku z pozyskaniem przez SOK 
środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury oraz 
Biblioteki Narodowej, niezbędne było zabezpieczenie wkładu własnego. Ponadto awaria pieców 
centralnego ogrzewania w filiach Chmielów i Cygany spowodowała wydatkowanie 
nieplanowanych wcześniej środków w budżecie na remonty w tych placówkach. 
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. Uwag i pytań nie było.  
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UCHWAŁA NR XL/357/2017 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 gminy przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie wzoru deklaracji na podatek od 
nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach. W uzasadnieniu poinformowała, że 
zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy określa w drodze 
uchwały wzory informacji i deklaracji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości. 
Z uwagi na zmianę zapisów ustaw regulujących podatki lokalne, koniecznym stało się 
dostosowanie wzorów deklaracji i informacji do istniejących przepisów prawnych. 
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. Uwag i pytań nie było.  
UCHWAŁA NR XL/358/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
WZORU DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ORAZ WZORU 
INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH  została przyjęta przy 15 głosach „za”.   
3)   Skarbnik gminy przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie wzoru deklaracji na podatek 
leśny oraz wzoru informacji o lasach. Poinformowała, że zgodnie z ustawą o podatku leśnym 
Rada Gminy określa w drodze uchwały wzory informacji i deklaracji w sprawie wymiaru 
podatku leśnego. Z uwagi na zmianę zapisów ustaw regulujących podatki lokalne, koniecznym 
stało się dostosowanie wzorów deklaracji i informacji do istniejących przepisów prawnych. 
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. Uwag i pytań nie było.  
UCHWAŁA NR XL/359/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
WZORU DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY ORAZ WZORU INFORMACJI O 
LASACH została podjęta przy 15 głosach „za”.   
4)   Alicja Furgał przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny 
oraz wzoru informacji o gruntach. Uzasadniając poinformowała, że zgodnie z ustawą o podatku 
rolnym, Rada Gminy określa w drodze uchwały wzory informacji i deklaracji w sprawie wymiaru 
podatku rolnego. Z uwagi na zmianę zapisów ustaw regulujących podatki lokalne, koniecznym 
stało się dostosowanie wzorów deklaracji i informacji do istniejących przepisów prawnych. 
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. Uwag i pytań nie było. UCHWAŁA NR XL/360/2017 RADY 
MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE WZORU DEKLARACJI NA PODATEK 
ROLNY ORAZ WZORU INFORMACJI O GRUNTACH została podjęta przy 15 głosach 
„za”.                                                                                                                                                   
5)    Barbara Duda kierownik ref. Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji przedstawiła projekt 
uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy. W 
uzasadnieniu poinformował, że 31 grudnia 2017 r. wygasają dotychczasowe umowy dzierżawy 
dzierżawców nieruchomości nr 185/4 położonej w Nowej Dębie przy ul. Leśnej, która jest 
wykorzystywana pod uprawę owoców i warzyw. Część dzierżawców ogrodów działkowych 
wystąpiło już z wnioskami o przedłużenie dotychczasowych umów. 
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Uwag i pytań nie było.  
UCHWAŁA NR XL/361/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE KOLEJNYCH UMÓW DZIERŻAWY została 
podjęta przy 15 głosach „za”. 
6)    Barbara Duda przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnych umów dzierżawy. 
Uzasadniając projekt poinformowała, że 31 grudnia 2017 r. wygasają dotychczasowe umowy 
dzierżawy dzierżawców nieruchomości nr 170/1 i 171/1 położonych w Nowej Dębie przy ul. 
Broniewskiego, które są wykorzystywane pod lokalizację garaży blaszanych. Część dzierżawców 
nieruchomości wystąpiła z wnioskami o przedłużenie dotychczasowych umów. 
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Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Uwag i pytań nie było.  
UCHWAŁA NR XL/362/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE KOLEJNYCH UMÓW DZIERŻAWY została 
przyjęta przy 15 głosach „za”. 
7)   Kolejno Barbara Duda przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na 
dzierżawę nieruchomości. 
 W uzasadnieniu poinformowała, że projekt dotyczy wyrażenia zgody na wydzierżawienie w 
drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Dęba z przeznaczeniem 
pod uprawę wierzby energetycznej. Na dzierżawę nieruchomości pod uprawę wierzby 
energetycznej wyrazili zgodę mieszkańcy podczas zebrań. Dotychczasowa umowa dzierżawy z 
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Dębie upływa z dniem 31 
grudnia 2017r. Dodała, że przedsiębiorstwo nie zamierza występować z wnioskiem o przedłużenie 
umowy dzierżawy. 
Andrzej Wołosz Przewodniczący komisji Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
Jan Flis zapytał, czy w przypadku braku chętnych do uprawy, PGKiM przywróci grunty do stanu 
poprzedniego. Burmistrz odpowiedział, że areał do zrekultywowania będzie wynosił ok. 70 ha. 
Jeśli wierzba nie będzie uprawiana, to grunty będą dzierżawione pod inne uprawy. 
Dodał, że przetarg ma zostać ogłoszony do końca roku. 
Innych pytań nie było.  
UCHWAŁA NR XL/363/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
WYRAŻENIA ZGODY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI została podjęta przy 15 
głosach „za”.    
8)      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. 
UCHWAŁA NR XL/364/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE KOLEJNYCH UMÓW NAJMU LOKALI 
UŻYTKOWYCH została przyjęta przy 15 głosach „za”. 
9)    Maria Siudem prac. Ref. Rozwoju Lokalnego UMiG przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok. 
Poinformowała, że ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przewiduje 
możliwość wspierania organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących 
działalność pożytku publicznego w realizacji zadań własnych gminy. Wspieranie działalności 
może odbywać się w formach finansowych lub pozafinansowych, jednakże dopiero po uchwaleniu 
przez Radę Miejską "Programu współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na 2018 rok". Zespół 
Współpracy wypracował projekt Programu, który został poddany konsultacjom społecznym. W 
projekcie budżetu zaplanowane zostały środki na wsparcie finansowe zadań przewidzianych do 
realizacji w roku 2018. 
Ryszard Szafran Przewodniczący Komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Pytań nie było. Przewodniczący poddał projekt pod głosowanie, w wyniku którego UCHWAŁA 
NR XL/365/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE UCHWALENIA 
ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY NOWA DĘBA Z 
ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI 
PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2018 ROK została 
przyjęta przy 15 głosach „za”. 
10)    Projekt uchwały w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Nowa 
Dęba przedstawiła Maria Siudem – prac. referatu RL UMiG. Poinformowała, że  25 września 
2013 r. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu 
w Gminie Nowa Dęba. Dodała, że projekt uchwały uwzględnia zmiany w przepisach prawnych 
oraz określa warunki oraz tryb postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu 
podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Dodała, że zmiana uchwały wynika 
z obowiązku dostosowania zapisów do linii orzecznictwa RIO w powyższym zakresie.  
Po przedstawieniu projektu M. Siudem wniosła o przyjęcie autopoprawki Maria Siudem w § 7, 
ust. 13 Burmistrz przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu dotacji, kieruje się następującymi 
kryteriami: poprzez dopisanie pkt.1 o treści: kryteriami oceny merytorycznej określonymi w 
załączniku nr 4 do niniejszej uchwały; po czym uzasadniła wniosek. 
Stanisław Skimina Przewodniczący komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu poinformował, że 
komisja nie jednogłośnie  przyjęła poprawkę do projektu uchwały dotyczącą zapisu w § 3, ust. 3. 
Przedmiotem dotacji może być wsparcie finansowe klubu sportowego w zakresie zadań 
określonych, pkt.1, lit. c) przygotowanie do zawodów: wynagrodzenia szkoleniowców – do 30% 
przyznanej dotacji, poprzez wykreślenie zapisu do 30% przyznanej dotacji. Uzasadnił, że 
poprawka jest pokłosiem wniosku KPS, który twierdzi, że w przypadku pozostawienia zapisu, 
klub nie będzie mógł funkcjonować. Pozostała treść projektu uchwały wraz z autopoprawką 
przedstawioną powyżej przez M. Siudem, została zaopiniowana pozytywnie. 
Tomasz Wolan zwrócił się o przyjęcie wniosku w  § 3, pkt.4, ppkt.4 o brzmieniu: zapłaty kar, 
mandatów i innych opłat sankcyjnych (w tym kartek żółtych i czerwonych) nałożonych na klub 
sportowy lub zawodnika tego klubu, poprzez wykreślenie kartek żółtych.  
Radny umotywował jakie działanie na klub ma ten rodzaj kary, poza tym uważa, że kartki dawane 
są za ambicję i zaangażowanie zawodnika - niekiedy kontrowersyjnie, ponadto w innych sekcjach 
nie występują (dotyczą tylko piłki nożnej). 
Przewodniczący otworzył dyskusję nad projektem uchwały; 
Jan Flis zwrócił się z zapytaniem czy radny, który jest szkoleniowcem, trenerem klubu może 
pobierać wynagrodzenie z dotacji pochodzącej z budżetu gminy. Dodał, że będąc członkiem 
Zarządu OSP, zgodnie z prawem  zmuszony był do rezygnacji z członkostwa. 
Marzena Chmielowiec powiedziała, że będzie oczekiwała opinii prawnej w tej sprawie. 
Przewodniczący RM oświadczył, że wystąpi o taką opinię. 
Andrzej Wołosz opowiedział się za pozostawieniem zapisu dotyczącego wynagrodzenia 
szkoleniowców  w wysokości do 30% przyznanej dotacji. Dodał, że przysłuchiwał się obradom  
komisji oświaty i uważa, że gmina przyznając dotację dla kubów powinna określić margines 
zarobków trenerów tj. jakie maksymalne wynagrodzenie może otrzymać szkoleniowiec z 
przyznanej dotacji. Stąd też określenie do 30% przyznaj dotacji uważa za słuszne. Dodał, że żaden 
inny klub nie wniósł uwag do tego zapisu. 
Jacek Szpunar ustosunkowując się do wypowiedzi A. Wołosza powiedział, aby wynagrodzenia 
szkoleniowców w wysokości do 30% nie kojarzyć z pensją jednego trenera. W KPS 
zatrudnionych jest 5 szkoleniowców i w ramach dotychczasowej dotacji (ok.60 tys.) trenerzy 
rocznie zarabiali ok.5-6 tys. zł. Dodał, że inaczej przedstawia się sytuacja w klubie otrzymującym 
30% dotacji na wynagrodzenia przy zatrudnieniu jednego trenera. Andrzej Wołosz przytoczył 
zestawienie wynagrodzeń szkoleniowców na 1 osobę w ramach dotacji w poszczególnych klubach 
sportowych. Po zamknięciu dyskusji przewodniczący obrad poddał pod głosowanie zgłoszone 
wnioski; 



6 
 
1. Maria Siudem: w § 7, ust. 13 - dopisanie pkt.1 kryteriami oceny merytorycznej określonymi w 
załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 
Głosowanie:  14 „za”, 1 „wstrzymujący się” – wniosek przyjęty. 
2. Komisja oświaty (wniosek KPS ): w § 3, ust. 3, pkt.1, lit. c) - wykreślenie zapisu do 30% 
Głosowanie:  6 „za”, 8 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – wniosek odrzucony. 
3. Tomasz Wolan: § 3, pkt.4, ppkt.4 wykreślenie kartek żółtych 
Głosowanie:  11 „za”, 1 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się” – wniosek przyjęty 
Następnie Przewodniczący poddał projekt pod głosowanie, w wyniku którego UCHWAŁA NR 
XL/366/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE WARUNKÓW I 
TRYBU FINANSOWANIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE NOWA DĘBA została 
podjęta przy 12 głosach „za”, 1 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się”. 
O godz. 1625 obrady opuścił Tomasz Gazda – obecnych 14 radnych. 
11)      Ewa Rozenbajgier przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie nadania nazw ulic na 
terenie Sołectwa Chmielów. W uzasadnieniu poinformowała, że  23 kwietnia 2017 r. na Ogólnym 
Zebraniu Wiejskim Mieszkańców Sołectwa Chmielów został zgłoszony i przegłosowany przez 
mieszkańców wniosek w sprawie nadania nazw ulic w Chmielowie. W uzgodnieniu z Radą 
Sołecką ustalono, że ulice, które posiadały nazwy zachowają je, natomiast dla pozostałych ulic 
zaproponowano nazwy, które wskazane zostały w przekazanym do mieszkańców piśmie. 
W okresie od 1 – 25 sierpnia 2017 r. przeprowadzone zostały konsultacje w zakresie nazw ulic. 
Następnie na Zebraniu Wiejskim Sołectwa Chmielów 03 września 2017 r. podjęta została uchwała 
w sprawie wyrażenia opinii na temat nadania nazw ulic na terenie sołectwa. Na zebraniu 
przegłosowano inne niż proponowane nazwy czterech ulic: ulica Lipowa – zamiast ulica Lipka, 
ulica Siarkowa – zamiast Mogilska, ulica Sadowa – zamiast Ogrodowa, ulica 2 Września – 
zamiast Ofiar Bombardowania Chmielowa. Poinformowała, że zgodnie z przepisami ustawy o 
samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w 
sprawach nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych. 
Biorąc pod uwagę fakt, iż w miejscowości Chmielów były dotychczas nazwane 2 ulice - ulica 
Strefowa i ulica Zakładowa, zasadne jest wprowadzenie nazw ulic na terenie całego sołectwa 
celem poprawy dostępności dla służb ratowniczych  oraz firm, które wykonują różnego rodzaju 
usługi m.in. pocztowe czy kurierskie. 
Ryszard Szafran Przewodniczący Komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
W dyskusji nad projektem uchwały Jan Flis zwrócił uwagę, że wśród nazw ulic nie znalazła się 
ani jedna, która byłaby uhonorowaniem zasług osoby, która mieszkała, bądź działała na rzecz 
Chmielowa i jego mieszkańców. 
Stanisław Skimina powiedział, że pojawiła się inicjatywa uznająca zasługi p. Drożdża, który przez 
wiele lat pracował na rzecz tej społeczności, jednakże propozycja nie znalazła akceptacji. 
Innych głosów nie było.   
UCHWAŁA NR XL/367/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
NADANIA NAZW ULIC NA TERENIE SOŁECTWA CHMIELÓW została podjęta przy 11 
głosach „za” i 3 „wstrzymujących się”. 
O godz. 1635 obrady opuścił Krzysztof Sałek – obecnych 13 radnych. 
12)     Mieczysław Nalepa Komendant Straży Miejskiej przedstawił projekt uchwały w sprawie 
zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 
2017. W uzasadnieniu do projektu poinformował, że zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym 
objętym zezwoleniem w trzech równych ratach. Do 10 października 2017 r. wpłaty z tego tytułu 
zamknęły się kwotą 322.170,- zł. Uchwalone przez Radę Miejską  Programy Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 
zakładały, że na ich realizację przeznaczono kwotę 310.500,- zł. Ze względu na to, iż kwota 
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wpływu ze sprzedaży alkoholu jest wyższa niż założono, a także w związku z niewykorzystaniem 
środków finansowych na realizację niektórych zadań ujętych w GPP i RPA na rok 2017, zachodzi 
konieczność dokonania korekty szczegółowego podziału środków na zadania ujęte w tym 
Programie, mającej na celu racjonalne ich wykorzystanie. 
Następnie Komendant wniósł o przyjęcie autopoprawki w projekcie uchwały w § 1, pkt.1 lit.a) 
o brzmieniu w zadaniu nr 3 "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie 
miejsca zamieszkania poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów, poprawę sprawności fizycznej, 
rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych", w 
kolumnie 5, kwotę 12.500,- zł zastępuje się kwotą 12.700,- zł, na zapis o brzmieniu kwotę 12.500,- 
zł  zastępuje się kwotą 12.200,- zł. 
Jednocześnie Komendant uzasadnił przyczynę wnoszonej poprawki. 
Ryszard Szafran Przewodniczący Komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniesioną autopoprawkę, która została przyjęta 14 
głosami „za”. Następnie Przewodniczący poddał projekt pod głosowanie, w wyniku którego 
UCHWAŁA NR XL/368/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
ZMIANY GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2017, została podjęta przy 13 głosach „za”. 
Ad.  7.          
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: 
Przewodniczący Rady przedstawił pismo Muzyków Orkiestry Dętej MiG Nowa Dęba w sprawie 
rezygnacji wraz z kapelmistrzem z gry w orkiestrze. Pismo wraz z uzasadnieniem oraz podpisami 
15 członków orkiestry zostało skierowane do Burmistrza MiG, Przewodniczącego RM oraz 
Dyrektora SOK w Nowej Dębie. Przewodniczący poinformował Radę, że odbyło się spotkanie z 
udziałem wszystkich stron, które ma doprowadzić do wspólnych uzgodnień mających na celu  
zażegnanie powstałych nieporozumień. Na dzień dzisiejszy orkiestra funkcjonuje na 
dotychczasowych zasadach. Do 30 listopada br. ma zostać wypracowane stanowisko w tej 
sprawie.  
Jan Flis stwierdził, że jest to szokująca informacja. Po przejęciu Orkiestry od zakładów 
metalowych w latach 90-tych, samorząd znalazł środki na uratowanie Orkiestry przed 
rozwiązaniem. Zaapelował o utrzymanie za wszelką cenę tej wizytówki miasta. 
M. Chmielowiec powiedziała, że oczekuje ustosunkowania się dyrektora SOK do decyzji 
kapelmistrza o rezygnacji z funkcji.  
Pismo zostaje przekazane do prac komisji oświaty i zaprosił radnych do udziału w komisji. 
Przewodniczący zapowiedział termin sesji poświęconej uchwaleniu uchwały podatkowej na 9 
listopada 2017 o 15.30 
Po sesji planowane jest spotkanie z prezesem spółki Wisłosan. 
Marzena Chmielowiec przypomniała, że podczas sesji wrześniowej dyrektor SOK zobowiązał się 
do przedłożenia regulaminu powoływania członków Rady Programowej SOK i radna oczekuje 
wywiązania się dyrektora ze zobowiązania. 
Następnie radna powiedziała, że w związku z tym, że w protokole nie znalazła się treść jej 
wypowiedzi z 28 czerwca br. którą odczytała podczas ostatniej sesji, zamierza ponownie odczytać 
jak powiedziała mini przemówienie, celem zamieszczenia tej treści w protokole z sesji. 
Przewodniczący przytoczył ponownie zasady przyjmowania protokołów, które reguluje Statut 
Gminy i uważa za niecelowe ponowne czytanie. Przypomniał jednocześnie ustalenia poczynione 
w tym względzie z radną.  Powiedział, że protokół z sesji nie jest stenogramem. Z uwagi na 
przekłamanie wypowiedzi radnej poczynione przez protokolanta, zezwolił na sporządzenie 
stenogramu i załączenie go jako załącznik do protokołu z sesji.  
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Z powodu przekłamania w protokole z czerwca 2017 r. radna Marzena Chmielowiec odczytała 
stenogram swojej wypowiedzi z sesji Rady Miejskiej w dniu 28 czerwca 2017 r. do którego 
stanowi załącznik do protokołu. 
Marian Tomczyk zapytał, czy doszedł do skutku przetarg na teren po uprawie wierzby 
energetycznej. Burmistrz odpowiedział, że nie - niebawem zostanie ogłoszony kolejny termin. 
Burmistrz odpowiadając radnej Chmielowiec w sprawie regulaminu Rady Programowej SOK 
poinformował, że podczas dzisiejszej sesji nie było to możliwe z uwagi na obszerny porządek 
obrad. W trakcie dyskusji Rada ustaliła, aby sprawa został przedstawiona podczas komisji 
oświaty, o terminie zostaną powiadomieni zainteresowani radni. 
Jan Flis zgłosił problem tam budowanych przez bobry, co powoduje podniesienie stanu wód, która 
zalewa przyległe tereny.  
Odpowiedzi w sprawie prowadzonych w tej sprawie działań udzielił burmistrz Wiesław Ordon. 
Andrzej Wołosz zapytał, czy w związku z ostatnimi wichurami, odnotował zgłoszenia strat i 
zniszczeń. Burmistrz odpowiedział, że nie. 
Stanisław Skimina zabrał głos w sprawie nadania nazw ulicom w Chmielowie. Powiedział, że 
gmina Grębów zaangażowała się w sprawę partycypacji w kosztach wymiany niezbędnych 
dokumentów. Burmistrz odpowiedział, że pisemnie poinformował radnych w tej sprawie i dodał, 
że mieszkańcy Chmielowa będą ponosić koszty nie większe od pozostałych mieszkańców powiatu 
tarnobrzeskiego. 
 
Przewodniczący poinformował, że kolejna sesja RM planowana jest na 30 października 2017 r. o 
godz. 15.30 w UMiG. 
 
Ad.  11. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący Wojciech Serafin ogłosił zamknięcie 
obrad XL sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Nowej Dębie.                  
                                                                                                
      
                                                                                                  PRZEWODNICZĄCY RADY  
                           Wojciech Serafin 
                                                                   
Protokół sporządziła:                                                                                                 
Elżbieta Goclan                                                                                   


