P R O T O K Ó Ł Nr XLII/2017
z sesji Rady Miejskiej w Nowej Dębie
w dniu 30 listopada 2017 r.
XLII sesja Rady Miejskiej w Nowej Dębie odbyła się w sali narad Urzędu Miasta i Gminy
Nowa Dęba i trwała od godz. 1500 do godz. 1740.
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 XL i XLI sesji.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami.
5. Zapytania i wnioski mieszkańców.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nowa Dęba na lata 2016 - 2023,
2) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu,
3) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia,
4) stypendiów sportowych i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz działalność sportową,
5) ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady
przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowo wychowawczych na terenie gminy Nowa Dęba dodatków do wynagrodzenia i nagród,
6) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Alfredówce w ośmioletnią Publiczną Szkołę
Podstawową im. Św. Królowej Jadwigi w Alfredówce,
7) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej
im. Fabiana Dury w Chmielowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Chmielowie
w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Fabiana Dury w Chmielowie,
8) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Cyganach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Cyganach,
9) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Jadachach
w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jadachach,
10) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej
w Rozalinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Rozalinie,
11) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej
im. Hrabiego Stanisława Tarnowskiego w Tarnowskiej Woli w ośmioletnią Szkołę
Podstawową im. Hrabiego Stanisława Tarnowskiego w Tarnowskiej Woli,
12) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2
im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Dębie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2
im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Dębie,
13) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3
im. Bronisława Zybury w Nowej Dębie wchodzącej w skład Zespołu Placówek
Oświatowych w Nowej Dębie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Bronisława
Zybury w Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie,
14) wyrażenia woli przystąpienia Gminy Nowa Dęba do realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
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15) zatwierdzenia diagnozy dotyczącej potrzeb edukacyjnych szkół, Oś Priorytetowa IX –
Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 – poprawa jakości kształcenia
ogólnego,
16) uchwalenia wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie,
17) zatwierdzenia taryfy określonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowa Dęba,
18) dopłat do ceny 1m3 dostarczonej wody oraz odprowadzonych ścieków dla gospodarstw
domowych z terenu gminy Nowa Dęba,
19) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych,
20) realizacji zadania wspólnego,
21) nadania nazwy rondu na terenie miasta Nowa Dęba,
22) zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie
Nowa Dęba.
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 przedstawił proponowany porządek sesji i zapytał, czy są uwagi do
porządku obrad.
Elżbieta Gil Sekretarz Gminy, w imieniu burmistrza MiG wniosła o zdjęcie z porządku obrad w
pkt.6, ppkt.5) projektu uchwały RM w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre
zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym
w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych na terenie gminy Nowa Dęba dodatków do
wynagrodzenia i nagród. W uzasadnieniu poinformowała, że projekt regulaminu nie został
zaopiniowany przez komisję oświaty, kultury, zdrowia i sportu i zgodnie z decyzją komisji będzie
dalej procedowany. Burmistrz uzupełnił, że z mocy ustawy z dnia 27 października 2017 r. o
finansowaniu zadań oświatowych, od 1 stycznia 2018 r. przestaje obowiązywać przepis
uprawniający nauczycieli m.in. do dodatku mieszkaniowego.
Kolejno wniosła o zdjęcie z porządku obrad w pkt.6, ppkt.17) projektu uchwały RM w sprawie
zatwierdzenia taryfy określonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z o.o. w Nowej Dębie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na terenie gminy Nowa Dęba. Poinformowała, że 27 listopada 2017 r. w Dzienniku
Ustaw została opublikowana zmiana ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków, która w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Poinformowała, że
taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie uzzw zachowują moc jedynie przez okres 180 dni od
dnia wejścia w życie znowelizowanej ustawy. Burmistrz Wiesław Ordon uzupełnił, że komisja
budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały RM w sprawie zatwierdzenia taryfy
określonej przez PGKiM sp. z o.o. w Nowej Dębie. Poinformował, że w świetle nowych
przepisów organ regulacyjny - właściwy organ Wód Polskich, podda kontroli wnioski taryfowe,
które będą musiały zostać dostosowane do nowych wymogów ustawowych. Aktualnie
obowiązujące taryfy zachowają moc najwyżej przez 180 dni od wejścia w życie ustawy, zaś
wszystkie nowe taryfy będą ustalane na 3 lata. Dodatkowych informacji udzieli prezes spółki w
dalszej części porządku obrad.
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Radny Jacek Szpunar, wniósł o zdjęcie z porządku obrad w pkt.6, ppkt.22) projektu uchwały Rady
Miejskiej zmieniającej uchwałę w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w
Gminie Nowa Dęba. Nadmienił, że projekt stanowił inicjatywę uchwałodawczą grupy radnych.
Uzasadniając wniosek powiedział, że nie chce blokować kubom możliwości otrzymania dotacji od
1 stycznia 2018 r., w przeciwnym wypadku termin rozpoczęcia finansowania działalności
sportowej przesunąłby się w czasie.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie kolejno zgłoszone wnioski. W jego wyniku z
porządku obrad zostały zdjęte niżej wyszczególnione punkty;
1) w pkt.6, ppkt.5) - przyjęte 15 „za”,
2) w pkt.6, ppkt.17) - przyjęte 15 „za”,
3) w pkt.6, ppkt.22) - przyjęte 15 „za”.
Innych wniosków nie było, sesja przebiegała według przedstawionego programu, który został
przyjęty jednogłośnie (15 „za”).
Ad. 3.
Przewodniczący obrad zwrócił się do Rady z zapytaniem, czy są uwagi do protokołu z XL sesji z
30 października 2017 r. Radna Marzena Chmielowiec nawiązała do zobowiązania dyrektora SOK,
dotyczącego przedstawienia Radzie w ciągu miesiąca regulaminu powołania Rady Programowej
przy SOK i zapytała czy dokument został przygotowany. Radna nawiązała również do wniosku
Jana Flisa w sprawie przedstawienia opinii prawnej; czy radny, który jest szkoleniowcem, trenerem
klubu, może pobierać wynagrodzenie z dotacji pochodzącej z budżetu gminy.
Burmistrz poinformował, że projekt regulaminu powołania Rady Programowej przy SOK,
zostanie przedstawiony na najbliższym posiedzeniu komisji oświaty.
Przewodniczący Wojciech Serafin poinformował, że opinia prawna o którą wniósł Jan Flis jest w
trakcie sporządzania i zostanie przedstawiona na kolejnej sesji RM.
Uwag do protokołu nie zgłoszono. Przed głosowaniem salę obrad opuścił Jacek Szpunar.
Protokół został przyjęty przy 14 głosach „za”.
Następnie Przewodniczący zapytał czy są uwagi do protokołu z XLI sesji z 9 listopada 2017 r.
Uwag nie było, protokół został przyjęty przy 14 głosach „za”.
Ad. 4.
Burmistrz MiG Wiesław Ordon przedstawił informację o pracach między sesjami tj. za okres od
28 października do 27 listopada 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) Sławomir Białas Kierownik ref. Rozwoju Lokalnego i Programów Pomocowych przedstawił
projekt uchwały RM w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nowa
Dęba na lata 2016 - 2023. Poinformował, że LPR dla Gminy Nowa Dęba jest programem którego
celem jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i stymulowanie współpracy na rzecz
rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przeciwdziałania zjawiskom wykluczenia społecznego na
zagrożonych patologiami obszarach. Realizacja programu rewitalizacji ma umożliwić tworzenie
warunków lokalowych i infrastrukturalnych do rozwoju przedsiębiorczości, działalności
kulturalnej i edukacyjnej. W działaniach tych brane są pod uwagę zagadnienia ochrony stanu
środowiska naturalnego i zrównoważony rozwój gospodarczo-społeczny. Warunkiem koniecznym
do otrzymania środków na finansowanie projektów z zakresu rewitalizacji w ramach konkursów
dedykowanych jest opracowanie programu rewitalizacji. Dokument został wypracowany
metodami partycypacji społecznej. W celu dokładnego zbadania potrzeb, oczekiwań i preferencji
społeczności lokalnej ostateczną wersję dokumentu poddano procesowi konsultacji społecznych.
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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 XLII/373/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE
PRZYJĘCIA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY NOWA
DĘBA NA LATA 2016 – 2023 została przyjęta przy 15 głosach „za”.
2)
Barbara Duda kierownik ref. Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji przedstawiła projekt
uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu
trwałego zarządu.
Poinformowała, że Samorządowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie wystąpił z
wnioskiem o oddanie w trwały zarząd nieruchomości położonej w Nowej Dębie, zabudowanej
budynkiem krytej pływalni, zespołem boisk, skateparkiem, parkingiem, drogami wewnętrznymi,
chodnikiem, pergolą śmietnikową z jednoczesnym udzieleniem 99% bonifikaty od opłaty rocznej
z tytułu trwałego zarządu. Dodała, że SOSiR wykorzystuje nieruchomość na prowadzenie
działalności statutowej w zakresie sportu i rekreacji.
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały. Pytań nie było. UCHWAŁA NR XLII/374/2017 RADY
MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA UDZIELENIE
BONIFIKATY OD OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU TRWAŁEGO ZARZĄDU, została
przyjęta przy 15 głosach „za”.
3) Elżbieta Gil Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie porozumienia.
W uzasadnieniu poinformowała, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w
Rzeszowie będąca inwestorem zadania „Przebudowa drogi krajowej nr 9 z drogą wojewódzką nr
972 w miejscowości Nowa Dęba, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i
urządzeniami budowlanymi” wystąpiła do Gminy Nowa Dęba z wnioskiem o przejęcie kosztów
usługi dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej do zasilania znaków aktywnych oraz
oświetlenia przejść dla pieszych w Nowej Dębie ul. Bieszczadzka i ul. Niżańska. Dodała, że są to
urządzenia znacznie podnoszące poziom bezpieczeństwa ruchu zarówno pieszego jak i
samochodowego. Przejęcie przez Gminę finasowania zasilania w energię elektryczną następuje w
drodze porozumienia określającego wzajemne prawa i obowiązki, na którego zawarcie potrzebna
jest zgoda Rady Miejskiej.
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały. Uwag i pytań nie było.
UCHWAŁA NR XLII/375/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE
WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE POROZUMIENIA została podjęta przy 15 głosach
„za”.
4) Adam Szurgociński dyrektor Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji przedstawił projekt
uchwały RM w sprawie stypendiów sportowych i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz
działalność sportową. Uzasadniając projekt poinformował, że ustawa o sporcie stanowi, że
jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i finansować okresowe stypendia sportowe
oraz nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. Pięcioletni okres
funkcjonowania Uchwały Rady Miejskiej w Nowej Dębie z 2012 r. o stypendiach i nagrodach
pozwolił na weryfikację niektórych zapisów uchwały i dokonanie niezbędnych zmian, tj.:
1) wprowadzono możliwość otrzymania stypendium w związku z powołaniem do kadry
województwa podkarpackiego pod warunkiem osiągnięcia określonego wyniku sportowego,
2) wykreślono możliwość przyznawania stypendiów kwartalnie i półrocznie i wprowadzono
przyznawanie stypendium na okres nie dłuższy niż rok,
3) w przypadku kontuzji zawodnika otrzymującego stypendium jest ono wypłacane do końca
okresu, na jaki zostało przyznane,
4) usunięto zapisy dotyczące zawieszania stypendium, bowiem delegacja ustawowa mówi
o ustaleniu zasad przyznawania i pozbawiania stypendium.
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Ponadto dokonuje się zmiany miejsca składania wniosków, tj. w Samorządowym Ośrodku Sportu
i Rekreacji oraz wprowadza się jeden termin składania, tj. do 15 stycznia danego roku.
Przewodniczący komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Stanisław Skimina poinformował, że
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Uwag i pytań nie było. UCHWAŁA NR
XLII/376/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE STYPENDIÓW
SPORTOWYCH I NAGRÓD ZA OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE ORAZ
DZIAŁALNOŚĆ
SPORTOWĄ
została
podjęta
przy
15
głosach
„za”.
5) Renata Bal dyrektor Biura Obsługi Jednostek Samorządowych przedstawiła projekt uchwały
RM w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Alfredówce w ośmioletnią Publiczną Szkołę
Podstawową im. Św. Królowej Jadwigi w Alfredówce.W uzasadnieniu poinformowała, że zgodnie
z ustawą – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego prowadzący dotychczasową sześcioletnią szkołę podstawową, w
terminie do dnia 30 listopada 2017 r. w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie w
ośmioletnią szkołę podstawową. Zgodnie z przytoczoną powyżej ustawą, uchwała stwierdzająca
przekształcenie stanowi akt założycielski ośmioletniej szkoły podstawowej i powinna określać jej
typ, nazwę i siedzibę oraz zasięg terytorialny (obwód) szkoły.
W związku z tym, że powyższe uzasadnienie jest adekwatne do wszystkich projektów uchwał RM
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej w
ośmioletnią szkołę podstawową, Przewodniczący obrad za aprobatą całej Rady zaproponował, aby
uchwały były podejmowane kolejno, bez każdorazowego czytania uzasadnienia.
Przewodniczący komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Stanisław Skimina poinformował, że
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Uwag i pytań nie było.
UCHWAŁA NR XLII/377/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE
STWIERDZENIA PRZEKSZTAŁCENIA DOTYCHCZASOWEJ SZEŚCIOLETNIEJ
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI W
ALFREDÓWCE W OŚMIOLETNIĄ PUBLICZNĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ IM. ŚW.
KRÓLOWEJ JADWIGI W ALFREDÓWCE została podjęta przy 15 głosach „za”.
6)
Renata Bal przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Fabiana Dury w Chmielowie wchodzącej
w skład Zespołu Szkół w Chmielowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Fabiana Dury w
Chmielowie.
Przewodniczący komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Stanisław Skimina poinformował, że
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Uwag nie było.
UCHWAŁA NR XLII/378/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE
STWIERDZENIA PRZEKSZTAŁCENIA DOTYCHCZASOWEJ SZEŚCIOLETNIEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. FABIANA DURY W CHMIELOWIE WCHODZĄCEJ W
SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ W CHMIELOWIE W OŚMIOLETNIĄ SZKOŁĘ
PODSTAWOWĄ IM. FABIANA DURY W CHMIELOWIE została przyjęta przy 15 głosach
„za”.
7) Kolejno Renata Bal przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Cyganach w ośmioletnią
Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Cyganach.
Stanisław Skimina przewodniczący komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu poinformował, że
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pytań nie było. UCHWAŁA NR XLII/379/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W
SPRAWIE
STWIERDZENIA
PRZEKSZTAŁCENIA
DOTYCHCZASOWEJ
SZEŚCIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W CYGANACH
W OŚMIOLETNIĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ IM. JANA PAWŁA II W CYGANACH,
została podjęta przy 15 głosach „za”.
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8)
Renata Bal przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Jadachach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Jadachach.
Przewodniczący komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Stanisław Skimina poinformował, że
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pytań nie było.
UCHWAŁA NR XLII/380/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE
STWIERDZENIA PRZEKSZTAŁCENIA DOTYCHCZASOWEJ SZEŚCIOLETNIEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
WCHODZĄCEJ W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ W JADACHACH W OŚMIOLETNIĄ
SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W
JADACHACH została przyjęta przy 15 głosach „za”.
9)
Renata Bal przedstawiła projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Rozalinie w ośmioletnią Szkołę
Podstawową w Rozalinie.
Przewodniczący komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Stanisław Skimina poinformował, że
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pytań nie było. Przewodniczący poddał projekt pod głosowanie, w wyniku którego UCHWAŁA
NR XLII/381/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE STWIERDZENIA
PRZEKSZTAŁCENIA
DOTYCHCZASOWEJ
SZEŚCIOLETNIEJ
SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W ROZALINIE W OŚMIOLETNIĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ W
ROZALINIE, została przyjęta przy 15 głosach „za”.
10) Renata Bal przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Hrabiego Stanisława Tarnowskiego w
Tarnowskiej Woli w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Hrabiego Stanisława Tarnowskiego w
Tarnowskiej Woli.
Przewodniczący komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Stanisław Skimina poinformował, że
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Uwag i pytań nie było.
Przewodniczący poddał projekt pod głosowanie, w wyniku którego UCHWAŁA NR
XLII/382/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE STWIERDZENIA
PRZEKSZTAŁCENIA
DOTYCHCZASOWEJ
SZEŚCIOLETNIEJ
SZKOŁY
PODSTAWOWEJ
IM.
HRABIEGO
STANISŁAWA
TARNOWSKIEGO
W
TARNOWSKIEJ WOLI W OŚMIOLETNIĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ IM. HRABIEGO
STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOWSKIEJ WOLI, została podjęta przy 15
głosach „za”.
11)
Renata Bal przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Nowej
Dębie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Dębie.
Przewodniczący komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Stanisław Skimina poinformował, że
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Uwag i pytań nie było.
UCHWAŁA NR XLII/383/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE
STWIERDZENIA PRZEKSZTAŁCENIA DOTYCHCZASOWEJ SZEŚCIOLETNIEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W NOWEJ DĘBIE
W OŚMIOLETNIĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W
NOWEJ DĘBIE została podjęta przy 15 głosach „za”.
12)
Renata Bal przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Bronisława Zybury w Nowej Dębie
wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Nowej Dębie w ośmioletnią Szkołę
Podstawową Nr 3 im. Bronisława Zybury w Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie.
Przewodniczący komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Stanisław Skimina poinformował, że
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Uwag i pytań nie było.

7
W wyniku głosowania UCHWAŁA NR XLII/384/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ
DĘBIE W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEKSZTAŁCENIA DOTYCHCZASOWEJ
SZEŚCIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. BRONISŁAWA ZYBURY W
NOWEJ DĘBIE WCHODZĄCEJ W SKŁAD ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W NOWEJ DĘBIE W OŚMIOLETNIĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 3 IM.
BRONISŁAWA ZYBURY W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W NOWEJ
DĘBIE została podjęta 15 głosami „za”.
O godz. 1600 Przewodniczący zarządził 20 min. przerwy w obradach.
O 16 20 obrady zostały wznowione.
13) Dyrektor BOJS przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia woli przystąpienia
Gminy Nowa Dęba do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
W uzasadnieniu do projektu poinformowała, że Gmina Nowa Dęba w charakterze partnera podjęła
aktywną współpracę z Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w działaniach
mających na celu przygotowanie, złożenie i realizację projektu w odpowiedzi na konkurs
ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – Jakość
edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 – Poprawa jakości kształcenia ogólnego.
Wnioskiem objęto kwalifikowalne w ramach konkursu szkoły tj.:
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nowej Dębie,
- Szkoła Podstawowa w Jadachach,
- Szkoła Podstawowa w Chmielowie,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie.
Przedłożony projekt uchwały stanowi potwierdzenie, iż zgodnie z aktualnymi warunkami
konkursu podległe gminie oraz kwalifikowane w ramach konkursu szkoły będą brały udział
wyłącznie w jednym projekcie, którego liderem będzie Podkarpackie Centrum Edukacji
Nauczycieli w Rzeszowie. Gmina deklaruje wniesienie wkładu własnego w formie niefinansowej.
O godz. 1625 obrady opuścił Krzysztof Sałek – obecnych 14 radnych.
Przewodniczący komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Stanisław Skimina poinformował, że
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Uwag i pytań nie było.
Przewodniczący poddał projekt pod głosowanie, w wyniku którego UCHWAŁA NR
XLII/385/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE WYRAŻENIA WOLI
PRZYSTĄPIENIA GMINY NOWA DĘBA DO REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH
REGIONALNEGO
PROGRAMU
OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA
PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 została podjęta jednogłośnie, 14 głosów „za”.
14)
Dyrektor BOJS przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie zatwierdzenia diagnozy
dotyczącej potrzeb edukacyjnych szkół, Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji
w regionie, Działanie 9.2 – poprawa jakości kształcenia ogólnego.
Poinformowała, że mając na uwadze zapisy regulaminu konkursu ogłoszonego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, do
którego aplikujemy podejmując poprzednią uchwałę oraz spełniając kryteria dostępu - Gmina
Nowa Dęba zatwierdza opracowane na potrzeby złożenia wniosku diagnozy dotyczące potrzeb
edukacyjnych szkół kwalifikowalnych w ramach konkursu tj.:
1) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nowej Dębie,
2) Szkoła Podstawowa w Jadachach,
3) Szkoła Podstawowa w Chmielowie,
4) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie.
Przewodniczący komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Stanisław Skimina poinformował, że
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Uwag i pytań nie było.
UCHWAŁA NR XLII/386/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE
ZATWIERDZENIA DIAGNOZY DOTYCZĄCEJ POTRZEB EDUKACYJNYCH SZKÓŁ,
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OŚ PRIORYTETOWA IX – JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE,
DZIAŁANIE 9.2 – POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO została podjęta
jednogłośnie – 14 głosów „za”.
15)
Ewa Rozenbajgier kierownik ref. Spraw Komunalnych i Społecznych UMiG przedstawiła
projekt uchwały RM w sprawie uchwalenia wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie.
W uzasadnieniu poinformowała, że PGKiM w Nowej Dębie prowadzące działalność w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy
przedłożyło Plan, który zawiera elementy określone w ustawie j.w. jest zgodny z kierunkami
rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy oraz ustaleniami zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wydanego dnia 11 grudnia 2002 r.
Dodała, że przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków nakładają na rady gmin obowiązek uchwalenia wieloletnich
planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w
ich posiadaniu. Poinformował, że Plan określa w szczególności:
1) planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
2) przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach,
3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków,
4) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,
5) sposoby finansowania planowanych inwestycji.
Przewodniczący komisji Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska Andrzej Wołosz
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pytań nie było.
UCHWAŁA NR XLII/387/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE
UCHWALENIA WIELOLETNIEGO PLANU ROZWOJU I MODERNIZACJI
URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH
W POSIADANIU PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W NOWEJ DĘBIE, została podjęta 14 głosami „za”.
16)
Ewa Rozenbajgier przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie dopłat do ceny 1m3
dostarczonej wody oraz odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych z terenu gminy
Nowa Dęba.
Poinformowała, że przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków zezwalają radzie gminy na podjęcie uchwały o dopłacie dla jednej,
wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych, a
dopłatę gmina przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu. Projekt uchwały
zakłada dopłatę do ceny 1 m3 dostarczonej wody dla jednej taryfowej grupy odbiorców usług
zbiorowego zaopatrzenia w wodę obejmującej gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych
jedno i wielorodzinnych z terenu gminy Nowa Dęba, w kwocie 0,30zł brutto, czyli o 0,31 mniej
niż dotychczas oraz dopłatę do ceny 1 m3 odprowadzonych ścieków dla jednej taryfowej grupy
odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków obejmującej gospodarstwa domowe w
budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych z terenu gminy Nowa Dęba w kwocie 1,41zł
brutto, czyli o 0,31zł więcej niż dotychczas począwszy od 1.01.2018r. Kwota dopłaty do ceny 1
m3 dostarczonej wody oraz dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzonych ścieków dla jednej taryfowej
grupy odbiorców została ustalona w dniu 7 lipca 2016r. podczas wspólnego posiedzenia Komisji
Budżetowej oraz Komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji. Zmniejszona do 0,30zł brutto
dopłata do ceny 1 m3 dostarczonej wody przy zwiększonej dopłacie do ceny1 m3 odprowadzonych
ścieków ma na celu złagodzenie podwyżki cen odprowadzonych ścieków wynikającej z taryfy
przedłożonej do zatwierdzenia przez PGKiM w Nowej Dębie. Przy dopłacie do ceny 1 m3
dostarczonej wody wynoszącej 0,30zł brutto z dniem 1 stycznia 2018 gospodarstwa domowe będą
ponosiły opłaty w wysokości 4,52 zł brutto za 1m3 dostarczonej wody – tj. wyższe o 0,31zł.
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Przy dopłacie do ceny 1 m3 odprowadzonych ścieków wynoszącej 1,41zł brutto z dniem 1
stycznia 2018 gospodarstwa domowe będą ponosiły opłaty w wysokości 5,28zł brutto za 1m3
odprowadzonych ścieków tj. wyższe o 0,30 zł od roku poprzedniego.
Tomasz Dziemianko z-ca przewodniczącego komisji Budżetowej poinformował, że komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący RM otworzył dyskusję nad projektem uchwały, po czym zwrócił się do
Antoniego Kapusty prezesa PGKiM o informację w sprawie taryf. Prezes poinformował, że
nowelizacja uzzw m.in. wprowadza tzw. regulatora cen wody. Funkcję tę pełnić mają dyrektorzy
regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie uzzw zachowują moc jedynie przez okres 180 dni od
dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne zostały
obowiązane do przekazania organowi regulacyjnemu wniosku o zatwierdzenie taryfy w terminie
90 dni przed upływem okresu, o którym mowa powyżej. W związku z tym, przedsiębiorstwa
wodno-kanalizacyjne będą miały nie całe trzy miesiące na przygotowanie taryf zgodnie z nowymi
zasadami.
Następnie prezes odniósł się do wzrostu ceny ścieków, co uzasadnił nadmiernymi kosztami
występującymi na oczyszczalni ścieków, awaryjnością sieci oraz systemu oczyszczania, który
funkcjonuje w Budzie Stalowskiej, skąd ścieki ciekłe są wywożone przez pojazd asenizacyjny z
szamb bezodpływowych do punktu zlewnego.
Marzena Chmielowiec zapytała jaka grupa odbiorców ujęta jest w poszczególnych grupach.
Prezes odpowiedział, że grupa ZW 1 obejmuje gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych
jedno i wielorodzinnych, natomiast grupa ZW 2 obejmuje instytucje użyteczności publicznej,
placówki usługowo-handlowe, lokale użytkowe w budynkach wielorodzinnych oraz zakłady
przemysłowe zlokalizowane w gminie Nowa Dęba wraz z podmiotami gospodarczymi
zlokalizowanymi na terenie dawnego Z.M. Dezamet w tym na terenie objętym Specjalną Strefą
Ekonomiczną EUROPARK WISŁOSAN Podstrefa Nowa Dęba. W związku z kolejnym pytaniem
radnej, prezes poinformował, że grupa ZW 3 została zlikwidowana, zgodnie z zaleceniami
pokontrolnymi Prezesa UOKiK, który zobowiązał przedsiębiorstwo do podjęcia działań
zmierzających do zaniechania praktyki ograniczającej konkurencję.
O godz. 1650 obrady opuścił Jacek Szpunar – obecnych 13 radnych.
Po zamknięciu dyskusji przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały, w wyniku
którego UCHWAŁA NR XLII/388/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W
SPRAWIE DOPŁAT DO CENY 1M3 DOSTARCZONEJ WODY ORAZ
ODPROWADZONYCH ŚCIEKÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TERENU
GMINY NOWA DĘBA, została podjęta 13 głosami „za”.
17)
Ewa Rozenbajgier 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 najemcy nadal chcą z nich korzystać.
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, że
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Uwag i pytań nie było.
UCHWAŁA NR XLII/389/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE
WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE KOLEJNYCH UMÓW NAJMU LOKALI
UŻYTKOWYCH, została podjęta 13 głosami „za”.
18)
Ewa Rozenbajgier przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie realizacji zadania
wspólnego. Poinformowała, że ze względu na fakt, że PKP LHS Zamość dokonało całkowitej
likwidacji przejazdu na linii Nr 65 na przedłużeniu ulicy Pszennej w Porębach Dębskich,
pozbawiając tym samym możliwości dojazdu kilkunastu rolników do gruntów rolnych po
południowej stronie toru LHS, zachodzi konieczność wykonania dojazdu do gruntów rolnych j.w.
Przedłożony projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na realizację wspólnego zadania Gminy
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Nowa Dęba z PKP LHS Zamość na realizację zadania polegającego na przygotowaniu, a
następnie utwardzeniu terenu wzdłuż toru LHS w pasie kolejowym na długości ok. 455m ze
zjazdem z drogi powiatowej, co umożliwi dojazd do odciętych gruntów rolnych.
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, że
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Stanisław Skimina zapytał w jakim procencie odbywać się będzie partycypacja w kosztach
zadania. Burmistrz odpowiedział, że 50/50 %.
UCHWAŁA NR XLII/390/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE
REALIZACJI ZADANIA WSPÓLNEGO została podjęta przy 13 głosach „za”.
19)
Ewa Rozenbajgier przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie nadania nazwy rondu na
terenie miasta Nowa Dęba.
W uzasadnieniu do projektu poinformowała, że projekt dotyczy nadania nazwy rondu usytuowanemu w Nowej Dębie w ciągu drogi krajowej Nr 9 u zbiegu ulic: Rzeszowska, Marii CurieSkłodowskiej, ks. Henryka Łagockiego i Tadeusza Kościuszki - Rondo Centralnego Okręgu
Przemysłowego. Dodała, że w roku 2017 obchodzona jest 80-ta rocznica powstania COP, po czym
przytoczyła rys historyczny dotyczący budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego, który
zainicjował Eugeniusz Kwiatkowski, wicepremier rządu II Rzeczypospolitej.
Ryszard Szafran przewodniczący komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
W trakcie dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali;
Marzena Chmielowiec zapytała kto zaproponował tę nazwę oraz powiedziała, iż uważa, że ta
nazwa będzie się mało kojarzyć z Nową Dębą.
Wiesław Ordon wyjaśnił, że inicjatywa nadania nazwy COP-u jest wspólnym pomysłem
burmistrza oraz członków komisji statutowo-organizacyjnej RM. Zwracając się do radnej
uzasadniał, że wydarzenia sprzed 80 lat miały ogromny wpływ na rozwój nowodębskiego
środowiska. Inicjatywa Eugeniusza Kwiatkowskiego dotycząca budowy COP-u o charakterze
gospodarczym i jednocześnie politycznym stała się nadzieją na lepszy byt dla tutejszej
społeczności. W ramach COP-u w 1937 r. rozpoczęto budowę Wytwórni Amunicji Nr 3 w Dębie,
a dla potrzeb zakładu wybudowano bocznicę kolejową z 16 km odcinkiem Dęba-Ocice oraz
wybudowano odcinek drogi dochodzącej do szosy Tarnobrzeg-Rzeszów, dzisiejszą ulicę
Kościuszki. Burmistrz dodał, iż tej historii należy się godne upamiętnienie.
Jan Flis stwierdził, że jest to najlepszy pomysł będący świadectwem 80-letniej historii naszego
miasta. Następnie przybliżył jak na przestrzeni minionych kadencji RM podejmowany były próby
nadania nazwy rondu praz różne środowiska. Ponadto radny zauważył, że sołectwo Chmielów w
ostatnim czasie nadawało nazwy ulicom na swoim terenie, i wśród nazw nie znalazło się ani jedno
nazwisko osoby tworzącej historię tej miejscowości.
Ryszard Szafran zwrócił uwagę, że Zespół Szkół nr 2 od lat nosi nazwę im. Eugeniusza
Kwiatkowskiego i nadanie rondu nazwy stanowi upamiętnienie całego projektu gospodarczego,
jakim był Centralny Okręg Przemysłowy.
Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący poddał projekt pod głosowanie, w wyniku którego
UCHWAŁA NR XLII/391/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE
NADANIA NAZWY RONDU NA TERENIE MIASTA NOWA DĘBA, została podjęta przy
11 głosach „za”, 1 „przeciwnym” i 1 „wstrzymującym się”.
Ad. 7.
W punkcie interpelacje i zapytania radnych Elżbieta Gil Sekretarz Gminy poinformowała, że w
okresie od ostatniej sesji złożone zostały dwie interpelacje;
1. Stanisław Skimina w sprawie nie zatrzymywania się kierowców PKS na przystanku przy
cmentarzu w Chmielowie.
2. Jacek Szpunar w sprawie skutków uchwały RM w sprawie warunków i trybu finansowania
rozwoju sportu w Gminie Nowa Dęba.
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Sekretarz zapoznała Radę z odpowiedzią na interpelację S. Skiminy. Z uwagi na fakt, że
odpowiedź na interpelację J. Szpunara sporządzona została w formie tabelarycznej, znajduje się
do wglądu w biurze Rady Miejskiej.
Ad. 8.
W wolnych wnioskach i informacjach głos zabrali:
Marian Tomczyk zgłosił potrzebę dokonania przeglądu słupów energetycznych na terenie soł.
Cygany. Radny zwrócił się również o oznakowanie drogi powiatowej Cygany-Stale znakami
poziomymi.
Tomasz Dziemianko zapytał o termin wykonania oznakowania poziomego na DK 9 w ciągu ulicy
Rzeszowskiej po zakończonej modernizacji tej drogi.
Burmistrz odpowiedział, że interweniował w tej sprawie u wykonawcy i spodziewa się w
niedługim czasie wykonania oznakowania.
Stanisław Skimina zapytał czy PGKiM dokona rekultywacji gruntów po uprawie wierzby
energetycznej. Burmistrz odpowiedział, że gmina będzie ogłaszała przetarg na dzierżawę tych
gruntów, aktualnie trwają czynności w tej sprawie. Jeśli nie będzie nabywcy, przedsiębiorstwo
zgodnie z umową dokona rekultywacji.
Tomasz Wolan zwrócił się do burmistrza w sprawie wystosowania pisma do GDDKiA w
Rzeszowie w sprawie chodnika wzdłuż DK 9 w Jadachach. Wnosi również o ustawienie słupków
odblaskowych przy zjeździe z tej drogi, co podyktowane jest względami bezpieczeństwa.
Roman Puzio zwrócił się z zapytaniem w sprawie dalszego funkcjonowania orkiestry dętej.
Burmistrz poinformował, że w dniu dzisiejszym będą kontynuowane rozmowy w tej sprawie z
udziałem wszystkich stron.
Przewodniczący Rady Miejskiej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości
przedstawił informację, iż PGKiM sp. z o.o. w Nowej Dębie zostało wyznaczone za jego zgodą,
jako podmiot w którym wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie
użyteczna. Przewidywana liczba skazanych w 2018 roku wynosi 50 osób.
Prezes PGKiM udzielił informacji nt charakteru prac wykonywanych przez skazanych.
Przewodniczący poinformował, że kolejna sesja RM planowana jest na 28 grudnia 2017 r. o godz.
15.30 w UMiG.
Przewodniczący komisji budżetowej Krzysztof Sałek zaprosił wszystkich radnych do udziału w
komisji w dniu 7 grudnia br. podczas której, odbędzie się prezentacja projektu budżetu gminy
Nowa Dęba na 2018 rok.
Ad. 9.
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący Wojciech Serafin ogłosił zamknięcie
obrad XLII sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Nowej Dębie.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Serafin
Protokół sporządziła:
Elżbieta Goclan
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