P R O T O K Ó Ł Nr XLIII/2017
z sesji Rady Miejskiej w Nowej Dębie
w dniu 28 grudnia 2017 r.
XLIII sesja Rady Miejskiej w Nowej Dębie odbyła się w sali narad Urzędu Miasta i Gminy
Nowa Dęba i trwała od godz. 1500 do godz. 1645.
W sesji uczestniczyło 14 radnych zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik Nr 1 do
protokołu. Radny nieobecny Tomasz Wolan.
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 XLII sesji.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami.
5. Zapytania i wnioski mieszkańców.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2017 rok,
2) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
3) wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości,
4) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego,
5) zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie
Nowa Dęba,
6) zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017,
7) zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
rok 2017,
8) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018,
9) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2018.
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. 14 radnych.
Ad. 2.
Następnie Przewodniczący przedstawił proponowany porządek sesji i zapytał, czy są uwagi do
porządku obrad.
Uwag i wniosków nie było, sesja przebiegała według przedstawionego programu, który został
przyjęty jednogłośnie (14 „za”).
Ad. 3.
Przewodniczący obrad zwrócił się do Rady z zapytaniem, czy są uwagi do protokołu z XLII sesji z
30 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 listopada do 22 grudnia 2017 r. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Przewodniczący obrad zwrócił się o zadawanie pytań w związku ze złożoną informacją.
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Jan Flis zwrócił się z zapytaniem dotyczącym realizacji w naszym mieście programu Mieszkanie
Plus.
Burmistrz poinformował, że 14 grudnia br. na zaproszenie Ministerstwa Infrastruktury i
Budownictwa oraz Krajowego Zasobu Nieruchomości uczestniczył w Warszawie w konferencji
„Mieszkanie Plus dziś i jutro”, podsumowującą dotychczasową działalność Krajowego Zasobu
Nieruchomości oraz poświęconą wyzwaniom i perspektywom dalszej realizacji programu
Mieszkanie Plus. Powiedział, że gmina otrzymała projekt porozumienia i aktualnie prawnik
dokonuje oceny dokumentacji. W styczniu 2018 wniesie do RM o spotkanie z radnymi, podczas
którego przekaże informacje na temat realizacji projektu.
Marzena Chmielowiec zabrała głos w sprawie zakończenia realizacji I etapu budowy sali
gimnastycznej w Chmielowie, tj. odbioru fundamentów. Radna uważa, że radni każdorazowo winni
być zapraszani na odbiory robót realizowanych w swoich miejscowościach.
Burmistrz powiedział, że taki wniosek może przysporzyć gminie problemów organizacyjnych, z uwagi
na ilość zadań realizowanych przez różne komórki organizacyjne, jednakże oczekuje na wskazanie, na
które zadania radni chcą być zapraszani. Wskazanie inwestycji umożliwi właściwe powiadomienie
radnego. Dodał, że opracuje sposób powiadamiania radnych.
Stanisław Skimina powiedział, że udział radnych i sołtysa powinien być zapewniony nie tylko przy
odbiorach, ale również na etapie projektowania. Radny wniósł, aby informacja o wyłożeniu planu
zagospodarowania miejscowego była wywieszana na tablicach ogłoszeń na terenie sołectwa.
Innych 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 wprowadzone
zostały środki z rezerwy subwencji oświatowej i rozdysponowano je na braki w wynagrodzeniach
placówek oświatowych. Wprowadzone zostały dochody wypracowane przez jednostki oświatowe,
które zostały rozdysponowane po stronie wydatkowej w tych jednostkach.
Wyższe wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczono na realizację
systemu , w tym środki dla Stalowej Woli 6.826,- zł. W związku ze zmianami w gminnym
programie przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomani dokonano stosownych zmian
po stronie wydatkowej budżetu.
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały. Uwag i pytań nie było.
UCHWAŁA NR XLIII/392/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE
ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY NOWA DĘBA NA 2017 ROK, została przyjęta
przy 13 głosach „za” i 1 „wstrzymującym się”.
2) Skarbnik gminy przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie ustalenia wykazu wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
W uzasadnieniu poinformowała, że zadania wymienione w planie finansowym wydatków
niewygasających, dotyczą niżej wymienionych zadań, które aktualnie są w trakcie realizacji;
1. Zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów
Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba” –
pierwotny termin wykonania umowy z dnia 27.09.2017 r. pomiędzy wyżej wymienionymi
gminami, a Podkarpackim Stowarzyszeniem „EKO-KARPATIA” na przygotowanie i skuteczne
przeprowadzenia postępowań w sprawie udzielenia zamówień publicznych na realizację i nadzór
inwestorski to koniec 2017 r. W związku z koniecznością uwzględnienia wszystkich formalnych i
merytorycznych wymagań, jak również długotrwała procedura przetargowa, w związku z
wymogiem publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przewiduje zakończenie
procedury i podpisanie umowy z wykonawcą na przełomie I i II kwartału 2018 r.
2. Zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na remont schodów,
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tarasu oraz budowę podjazdu dla niepełnosprawnych przy Samorządowym Ośrodku Kultury w
Nowej Dębie - umowa z wykonawcą z dnia 2 października 2017 r. na kwotę 6.642,-zł przewiduje
wykonanie projektu do końca 2017 r. Z uwagi na przedłużającą się ocenę techniczną istniejącej
konstrukcji schodów i tarasu SOK, która jest niezbędna do wyboru optymalnej technologii
remontu, burmistrz wnioskuje o przedłużenie terminu do końca kwietnia 2018 r.
3. Zadania inwestycyjne związane z dobudową oświetlenia ulicznego w Alfredówce i
wykonaniem projektu technicznego dobudowy oświetlenia ulicznego ulicy Borowej w Nowej
Dębie. W związku ze zmianą przepisów, obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie decyzji o
lokalizacji celu publicznego pomimo, iż zakres i rodzaj robót nie wymaga pozwolenia na budowę,
a jedynie zgłoszenia do Starostwa. Wcześniej decyzja nie była w takich przypadkach wymagana,
stąd nastąpiło wydłużenie terminu realizacji zadań.
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały. Pytań nie było. UCHWAŁA NR XLIII/393/2017 RADY
MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE USTALENIA WYKAZU WYDATKÓW,
KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO, została przyjęta przy
14 głosach „za”.
3) Elżbieta Gil Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody
na dzierżawę nieruchomości.
Poinformowała, że 30 października br. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody
na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem pod uprawę wierzby energetycznej. W uchwale nie
wskazano 2-ch działek w obrębie Chmielów, tj. działki ewd. nr 4495/2 i 4759. W przedłożonym
projekcie uchwały w/w działki uzupełniono, co jest niezbędne w związku z wszczęciem procedury
przetargowej.
Przewodniczący komisji Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska Andrzej Wołosz
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Burmistrz udzielił informacji na temat zainteresowania dzierżawą tych gruntów. Pytań nie było.
UCHWAŁA NR XLIII/394/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE
WYRAŻENIA ZGODY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI została podjęta przy 14
głosach „za”.
4) Ewa Rozenbajgier Kierownik ref. Spraw Komunalnych i Społecznych przedstawiła projekt
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego.
Poinformowała, że projekt dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie na okres trzech lat kolejnej
umowy najmu zajmowanego lokalu użytkowego o powierzchni 11,76m2 w budynku nr 4 przy
ulicy Jana Pawła II w Nowej Dębie na rzecz dotychczasowego najemcy - Zakładu Optycznego.
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, że
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Uwag i pytań nie było. UCHWAŁA NR
XLIII/395/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE WYRAŻENIA
ZGODY NA ZAWARCIE KOLEJNEJ UMOWY NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO,
została podjęta przy 14 głosach „za”.
5) Sławomir Białas Kierownik Ref. Rozwoju Lokalnego i Programów Pomocowych przedstawił
projekt uchwały RM zmieniającej uchwałę w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju
sportu w Gminie Nowa Dęba.
Uzasadniając projekt nawiązał, że 30 października br. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie
warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Nowa Dęba. Jednakże w związku z
informacją od potencjalnych beneficjentów, że procentowe ograniczenie dotacji na wynagrodzenia
szkoleniowców może spowodować zmniejszenie tych wynagrodzeń, a nawet ograniczenia w
zatrudnianiu trenerów. W związku z tym burmistrz wniósł o zwiększenie kosztów
kwalifikowanych z dotacji na wynagrodzenia szkoleniowców do wysokości 50 % dotacji.
Druga zmiana dotyczy likwidacji zapisu "w tym kartek czerwonych", gdzie podana została
przykładowa sankcja nakładana na klub sportowy lub jego zawodnika. Należy zaznaczyć, że z
dotacji nie mogą być pokryte jakiekolwiek sankcje, gdyż sankcja ma charakter osobisty i tylko

4
podmiot, na który została nałożona jest zobowiązany do jej zapłaty. Wszelkie kary i sankcje nie są
zadaniem własnym Gminy i nie mogą być finansowane ze środków publicznych.
Przewodniczący komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Stanisław Skimina poinformował, że
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dodał, że opinia komisji w sprawie projektu
nie była jednomyślna.
W dyskusji Tomasz Dziemianko Przewodniczący Klubu PiS podtrzymał głos sprzeciwu klubu w
tej sprawie i wniósł o utrzymanie zapisu dotyczącego wynagrodzenia szkoleniowców do
wysokości 30 % przyznanej dotacji. Dodał, że wszystkie kluby mieszczą się w tym przedziale
procentowym na wynagrodzenia, a intencją wniosku jest, aby jak najwięcej środków
przeznaczonych było na szkolenie dzieci i młodzieży.
Marzena Chmielowiec zwróciła się do burmistrza z zapytaniem o powód wniesienia zmiany.
Burmistrz odpowiedział, że po przyjęciu przez radę uchwały z 30 października 2017 został
poinformowany przez działaczy KS Stal, że utrzymanie wynagrodzenia szkoleniowców – do 30%
przyznanej dotacji może spowodować konieczność zwolnienia jednego trenera. Wnosząc
proponowaną zmianę dającą możliwość ustalenia wynagrodzenia trenerów do 50% przyznanej
dotacji, zabezpieczy stabilność w tej kwestii. Z takim samym wnioskiem zwrócił się również
prezes klubu w Cyganach. Burmistrz uważa, że to zarządy klubów winny decydować o podziale
środków na wsparcie finansowe zadań określonych w uchwale.
Dalej radna pytała o przyczynę zróżnicowania wysokości dotacji dla klubów.
Burmistrz poinformował, że dotacje są wyższe dla klubów, które przeszły do wyższych klas
rozgrywkowych. Zapewnił też o dodatkowych środkach na sekcję badmintona, której koszty
znacznie wzrosną z powodu awansu do ekstraklasy. Dodał, że w gminie są tworzone warunki dla
rozwoju sportu, po czym wymienił obiekty, które zostały oddane do użytku, bądź są w trakcie
realizacji.
Marian Tomczyk wniósł o wykreślenie z projektu uchwały zapisu 50%.
Janina Lubera poinformowała, że odbyła rozmowę z prezesem MK Stal, który powiedział, że
podejmie działania, aby zmieścić się z wynagrodzeniami szkoleniowców w przedziale 30% .
Burmistrz odpowiedział, że dwukrotnie rozmawiał z prezesem Diektiarenko, który zagroził
zwolnieniem trenera. Dodał, że nie chce brać odpowiedzialności za to, że osoba straci pracę, a
młodzież trenera. Raz jeszcze podkreślił, że wnosząc projekt uchwały, wyszedł naprzeciw
oczekiwaniom działaczy.
Stanisław Skimina oświadczył, że komisja oświaty niejednomyślnie, jednakże pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały, gdyż przekonana jest o słuszności działań burmistrza w tej
sprawie. Ryszard Szafran powiedział, że w rezultacie to zarządy klubów będą decydowały o
wynagrodzeniach szkoleniowców.
Po wyczerpaniu głosów w dyskusji, przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Mariana
Tomczyka dotyczący wykreślenia z projektu zapisu 50%.
Wniosek przy 2 głosach „za”, 8 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się” nie został przyjęty przez
Radę.
UCHWAŁA NR XLIII/396/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE ZMIENIAJĄCA
UCHWAŁĘ W SPRAWIE WARUNKÓW I TRYBU FINANSOWANIA ROZWOJU
SPORTU W GMINIE NOWA DĘBA została podjęta przy 8 głosach „za”, 5 „przeciw” i 1
„wstrzymującym się”.
6) Mieczysław Nalepa Komendant Straży Miejskiej przedstawił projekt uchwały RM w sprawie
zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.
Poinformował, że przedłożony projekt uchwały dotyczy zmniejszenia planu na realizację GPPN w
roku 2017 z kwoty 15 000 zł do kwoty 14 050 zł. Pozostałe w Programie środki finansowe w pełni
zabezpieczą realizację zadań w nim zawartych, a kwota 950 zł zostanie przeznaczona na realizację
zadań przewidzianych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2017. Zwiększenie środków GPPiRPA pozwoli w pełni zabezpieczyć nowe

5
zadanie wpisane do Programu na rok 2017 oraz kontynuację rozpoczętych, a nie zakończonych
jeszcze zadań.
Przewodniczący komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki Ryszard Szafran
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Uwag nie było.
UCHWAŁA NR XLIII/397/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE
ZMIANY GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK
2017 została przyjęta przy 14 głosach „za”.
7) Kolejno Mieczysław Nalepa przedstawił projekt uchwały RM w sprawie zmiany Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.
Przedłożony projekt uchwały dotyczy zwiększenia planu finansowego na realizację GPPiRPA z
kwoty 307.170,- zł do kwoty 308.120,- zł. Środki w kwocie 950,- zł zostaną przeznaczone na
realizację zadań:
- „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",
- „Zakup wyposażenia do Policyjnego Pomieszczenia Dla Osób Zatrzymanych do wytrzeźwienia
w KMP Tarnobrzeg".
Ponadto projekt uchwały przewiduje przesunięcie kwoty 250 zł z zadania IV-2 na zadanie II-6.
Proponowane zmiany mają na celu racjonalne wykorzystanie środków finansowych
przeznaczonych na realizację zadań ujętych w Programie.
Przewodniczący Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki Ryszard Szafran
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pytań nie było. UCHWAŁA NR XLIII/398/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W
SPRAWIE ZMIANY GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2017 została podjęta przy 14 głosach „za”.
8) Następnie Mieczysław Nalepa przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018. Poinformował, że Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 opracowany został w oparciu o ustawę z 29 lipca 2005r.
o przeciwdziałaniu narkomanii, z której wynika, że przeciwdziałanie narkomanii realizuje się
poprzez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo-wychowawczej
i zdrowotnej. Następnie przedstawił, jak zgodnie z wytycznymi prowadzona będzie realizacja
zadań dotyczących profilaktyki narkomanii tj. poprzez:
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i
osób zagrożonych uzależnieniem.
2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, oraz szkoleniowej
w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.
Ogółem na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018
zaplanowane zostały środki w wysokości 15 000 zł.
Przewodniczący komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki Ryszard Szafran
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
UCHWAŁA NR XLIII/399/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE
UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA
ROK 2018 została podjęta przy 14 głosach „za”.
9) Mieczysław Nalepa Komendant Straży Miejskiej przedstawił projekt uchwały RM w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok
2018. W uzasadnieniu poinformował, że Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2018 opracowany został w oparciu o ustawę z dnia 26
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Realizacja zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
prowadzona będzie zgodnie z priorytetami określonymi w załączniku do niniejszej uchwały, w
szczególności poprzez:
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1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej,
2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w tym tworzenie
warunków do organizacji zajęć pozalekcyjnych oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
3. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych,
4. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów ustawy.
Na realizację tych zadań przewidziane zostały środki w wysokości 290 000,00 zł.
Przewodniczący komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki Ryszard Szafran
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Innych pytań nie było. UCHWAŁA NR XLIII/400/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ
DĘBIE W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2018 została przyjęta
przy 14 głosach „za”.
Ad. 7.
W punkcie interpelacje i zapytania radnych Elżbieta Gil Sekretarz Gminy poinformowała, że w
okresie od ostatniej sesji złożone zostały dwie interpelacje przez radnego Mariana Tomczyka w
sprawach;
1) etapu prac związanych z wykonaniem parkingu oraz dokończeniem chodnika przy przystanku
kolejowych w Cyganach,
2) usunięcia usterki centralnego ogrzewania w szatni sportowej w Cyganach.
Sekretarz zapoznała Radę o odpowiedzią burmistrza na interpelacje
Ad. 8.
W wolnych wnioskach i informacjach głos zabrali:
Janina Lubera na wniosek mieszkańców osiedla Poręby Dębskie zgłosiła brak bariery przy ulicy
Sikorskiego.
Zbigniew Karkut zwrócił się z zapytaniem dotyczącym kotłowni miejskiej tj. jej stanu
technicznego oraz produktów grzewczych służących do spalania w przypadku, gdy zabraknie
wierzby energetycznej.
Odpowiedzi udzielił prezes PGKiM Antoni Kapusta. Poinformował, że w ostatnich latach
kotłownia przeszła remont, który zabezpieczy jej funkcjonowanie na ok. 5 najbliższych lat.
Kotłownia jest opalana zrębkami drewna, co jest tańsze od pozyskiwania zrębek wierzby
energetycznej. Radny dalej pytał nt szkodliwości spalania zrębkami z drzew iglastych. Prezes
odpowiedział, że żywica zawarta tych zrębkach nie jest szkodliwa dla środowiska, może jedynie
negatywnie oddziaływać na bezpieczeństwo kotła.
Marzena Chmielowiec zwróciła się z zapytaniem dotyczącym sprawy ocieplenia budynku szkoły
w Chmielowie.
Burmistrz odpowiedział, że aktualnie trwa korespondencja z urzędem marszałkowskim.
Oczekiwana jest decyzja Marszałka w sprawie przedłużenia terminu realizacji projektu.
Wojciech Serafin poinformował o pismach, które wpłynęły do Rady;
1. Wojewoda Podkarpacki poinformował o wszczęciu postepowania zmierząjącego do
stwierdzenia nieważności uchwały RM w Nowej Dębie z 30.11.2017 r. w sprawie
realizacji zadania wspólnego.
2. Rodzice dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej w Alfredówce zwrócili się w
sprawie możliwości kontynuacji dalszej nauki w tej szkole.
Pismo zostało skierowane na komisję oświaty, kultury, zdrowia i sportu.
3. Zarządu OSP Cygany dotyczące uwzględnienia w budżecie gminy na 2018 rok środków
finansowych na wydatki związane z dobudową boksu garażowego w remizie OSP.
4. Przewodniczący RM zapoznał Radę z opinią Kancelarii Adwokackiej adw.dr Mirosława
Kopcia z Tarnobrzegu w sprawie zapytania radnego Jana Flisa, czy radny który jest
szkoleniowcem, trenerem klubu może pobierać wynagrodzenie z dotacji pochodzącej z
budżetu gminy Nowa Dęba.
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Po odczytaniu, radna M. Chmielowiec zwróciła się o kserokopię opinii.
Burmistrz odpowiedział, że bez zgody jej autora, opinii nie można udostępnić. Opinia do wglądu
znajduje się w biurze RM.
Przewodniczący poinformował, że sesja RM poświęcona uchwaleniu budżetu gminy na 2018 rok
planowana jest na 31 stycznia 2017 r. o godz. 15.00 w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej
Dębie.
Na zakończenie Przewodniczący złożył wszystkim serdeczne życzenia Noworoczne oraz zaprosił
radnych do udziału w spotkaniu świąteczno-noworocznym w restauracji Dębianka w dniu 5
stycznia 2018.
Ad. 9.
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący Wojciech Serafin ogłosił zamknięcie
obrad XLIII sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Nowej Dębie.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Serafin
Protokół sporządziła:
Elżbieta Goclan

