
  P R O T O K Ó Ł  Nr XLIV/2018 
z sesji Rady Miejskiej w Nowej Dębie 

w dniu 31 stycznia 2018 r. 
 
 XLIV sesja Rady Miejskiej w Nowej Dębie odbyła się w sali Samorządowego Ośrodka 
Kultury w Nowej Dębie i trwała od godz. 1500  do godz. 1845. 
W sesji uczestniczyło 15 radnych zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik Nr 1 do 
protokołu. Radny Tomasz Dziemianko uczestniczył w sesji od godz. 16 20.  
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. Zapytania i wnioski mieszkańców. 
4. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba, 
2) Uchwała Budżetowa Gminy Nowa Dęba na rok 2018, 
3) zaciągnięcia w 2018 roku kredytu długoterminowego, 
4) przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie,   
5) udzielenia dotacji celowej dla SPZ ZOZ w Nowej Dębie, 
6) udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu (ul.J.Pawła II), 
7) udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu (Rozalin), 
8) udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu (Chmielów), 
9) upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego 

pn."Budowa i przebudowa istniejącego budynku Strażnicy OSP w Jadachach", 
10) upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego 

pn."Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Domu Strażaka w Cyganach na dz. 
nr ewid. 1257/3", 

11) upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego 
pn."Budowa sali gimnastycznej z pomieszczeniami pomocniczymi i salami lekcyjnymi 
na działce nr ewid.2396, przy Szkole Podstawowej im. Fabiana Dury w Chmielowie, 

12) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia (ul. Niżańska), 
13) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia (T. Wola), 
14) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia (Oś. P. Dębskie), 
15) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu  

i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, 
16) wyrażenia zgody na udzielenie wyższej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli, dla 

których Gmina Nowa Dęba jest organem stanowiącym, 
17) określenia zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie 

budowy nowych przyłączy kanalizacyjnych,  
5. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej.  
6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami. 
7. Podjęcie uchwał (cd.) 
18) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, 
19) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, 
20) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, 
21) zniesienia formy ochrony przyrody, 
22) uzgodnienia prac pielęgnacyjnych pomnika przyrody. 

   8.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z działalności w 2017 roku. 
   9.  Interpelacje i zapytania radnych. 
 10.  Wolne wnioski i informacje. 
 11.  Zamknięcie obrad. 
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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 obrad przedstawił  proponowany porządek sesji i zapytał, czy są 
uwagi do porządku obrad. 
Uwag nie zgłoszono. Obrady sesji przebiegały według przedstawionego programu. 
Ad.  3. 
W punkcie zapytania i wnioski mieszkańców głos zabrał sołtys sołectwa Cygany Marcin 
Zawada, który w drodze pisma złożonego na ręce Przewodniczącego, zwrócił się o interwencję 
władz samorządowych w sprawie trwającej wycinki drzew na osadniku w Cyganach. Obawy 
mieszkańców dotyczą osłabiania obwałowań osadnika poprzez wycinkę drzew oraz tego, że 
wycinka drzew na dużej przestrzeni na koronie wzniesienia spowoduje, że latem, gdy ziemia 
wyschnie wiatry zaczną roznosić różne pyły na pobliskie pola i domy. 
Burmistrz odpowiedział, że aktualnie trwają działania w tej sprawie. Podjęta została interwencja, 
o jej rezultacie poinformuje sołtysa oraz mieszkańców. 
Innych zapytań nie było. 
Ad.  4. 
Podjęcie uchwał:  
1)   Alicja Furgał Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba. Następnie przedstawiła objaśnienia 
przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Dęba na lata 2018-2030, 
które stanowią załącznik do uchwały oraz omówiła szczegółowo dochody oraz wydatki budżetu.  
W 2018 roku przyjęto planowane dochody na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017. 
Zaplanowane dochody w kwocie 73.872.880,-zł, stanowią kwotę bazową do osiągnięcia 
dochodów w latach 2019 - 2030. Średnio dochody budżetowe w stosunku do planu 2018 r. rosną 
od 1-3% w każdym roku budżetowym. Wydatki budżetowe w 2018 r. zaplanowano na kwotę 
73.872.880,-zł. W kolejnych latach wydatki rosną średnio od 1-2% w każdym roku budżetowym. 
W latach 2018 – 30 Gmina nie planuje udzielać żadnych poręczeń ani gwarancji. W roku 2018 
planuje się do zaciągnięcia kredyty i pożyczki na kwotę 3.055.870,-zł, z przeznaczeniem na 
spłatę rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych przez Gminę Nowa Dęba. W 2019 roku i 
w latach kolejnych objętych prognozą planuje się nadwyżkę budżetową, która przeznaczona 
będzie w całości na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach 
ubiegłych. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych 
kredytów i pożyczek w latach ubiegłych w oparciu o podpisane umowy oraz planowane do 
zaciągnięcia kredyty w 2018 roku. Wielkości wykazane w 2018 roku są zgodne z projektem 
uchwały budżetowej na 2018 rok.  Następnie Skarbnik zapoznała Radę z uchwałą XVI/246/2017 
z 28 listopada 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w 
sprawie opinii o projekcie uchwały  w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Nowa Dęba przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2018 rok. 
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.  
Pytań i uwag nie było. 
UCHWAŁA NR XLIV/401/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NOWA DĘBA 
została przyjęta przy 14 głosach „za”. 
2)   a) Kolejno Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały Budżetowej Gminy Nowa Dęba 
na rok 2018.  W ramach objaśnień do projektu uchwały budżetowej poinformowała, że 
planowane dochody budżetu gminy na 2018 rok wynoszą 73.872.880,-zł. Planowane wydatki 
budżetu wynoszą 72.872.880,-zł i są równe planowanym dochodom, co stanowi, że budżet jest 
budżetem zrównoważonym. Po stronie wydatkowej zabezpieczono środki związane z realizacją 
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zadań ustawowych gminy, realizowanych przez  jednostki organizacyjne gminy. Zestawienie 
planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawarte jest w tabel nr 3 projektu uchwały. 
Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 3.055.870,-zł, natomiast rozchody budżetu 
zaplanowano w kwocie 3.055.870,-zł.  
Skarbnik poinformowała również o zmianach w przedstawionym projekcie uchwały w stosunku 
do projektu uchwały przedłożonego Radzie 15 listopada 2017 r. 
Uwzględnione zostały uwagi RIO w Rzeszowie do projektu uchwały budżetowej. 
b)   Następnie Krzysztof Sałek przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, że zgodnie z 
trybem prac nad projektem budżetu, wszystkie komisje stałe odbyły posiedzenia, podczas 
których sformułowały opinie o projekcie uchwały budżetowej. Poinformował, że Uchwała 
Budżetowa Gminy Nowa Dęba na rok 2018 została pozytywnie zaopiniowana przez wszystkie 
komisje stałe RM. Następnie przedstawił stanowisko Komisji Budżetowej w sprawie projektu 
budżetu Gminy Nowa Dęba na 2018 rok. Poinformował, że komisje Rady Miejskiej nie złożyły 
wniosków do projektu budżetu. 
c)  Alicja Furgał zapoznała Radę z Uchwałą Nr XVI/245/2017 Składu Orzekającego RIO w 
Rzeszowie z 28 listopada 2017 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej 
Miasta i Gminy Nowa Dęba na 2018 rok. Skarbnik dodała, że RIO pozytywnie zaopiniowało 
projekt budżetu gminy z uwagami. Poinformowała jednocześnie, że wskazane przez organ 
nadzoru uwagi zostały uwzględnione w przedłożonych projektach uchwał. 
d)    W dyskusji nad projektem uchwały budżetowej głos zabrali; 
Przewodniczący Wojciech Serafin powiedział, że projekt budżetu został dogłębnie przedyskuto-
wany w komisjach. Tryb prac nad uchwałą budżetową oraz obowiązujące terminy zostały 
zachowane. 
Następnie Stanisław Skimina powiedział, że przedłożony budżet w dużej części wychodzi 
naprzeciw oczekiwaniom i pokłada nadzieję w jego pomyślnej realizacji. Zadania inwestycyjne 
w Chmielowie tj. budowa sali gimnastycznej oraz przedszkola pozwalają mieć nadzieję na 
zatrzymanie odpływu dzieci do placówek tarnobrzeskich i zatrzymanie ich w naszej gminie. 
W dyskusji więcej głosów nie było. 
Przewodniczący RM poddał projekt pod głosowanie projekt budżetu. UCHWAŁA 
BUDŻETOWA GMINY NOWA DĘBA NA 2018 ROK NR XLIV/402/2018 RADY 
MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE została podjęta przy 14 głosach „za”. 
Przewodniczący Wojciech Serafin złożył podziękowania Skarbnikowi Gminy, Burmistrzowi, 
pracownikom urzędu oraz wszystkim, którzy uczestniczyli w pracach nad budżetem, a następnie 
życzył pomyślnej jego realizacji. 
3)   Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie zaciągnięcia w 2018 roku 
kredytu długoterminowego. Poinformowała, że w uchwale budżetowe gminy na 2018 rok, 
zaplanowano przychody budżetu w kwocie 3.055.870,-zł. Celem prawidłowej realizacji budżetu, 
burmistrz wnosi o podjęcie uchwały o zaciągnięciu kredytu na spłatę rat wcześniej zaciągniętych 
pożyczek i kredytów 3.055.870,-zł. Zaciągnięcie planowanego kredytu nastąpi z chwilą 
uzyskania pozytywnej opinii RIO w Rzeszowie o możliwości jego spłaty oraz po wyborze banku 
w trybie ustawy prawo zamówień publicznych. Uruchomienie kredytu nastąpi tylko wtedy, gdy 
zaistnieje taka konieczność. Skarbnik dodała, że planowane raty spłat kredytu ujęte są w WPF 
Gminy Nowa Dęba na lata 2019 - 2030. 
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. Uwag nie było. UCHWAŁA NR XLIV/403/2018 RADY 
MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE ZACIĄGNIĘCIA W 2018 ROKU 
KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO została przyjęta przy 14 głosach „za”. 
4)   Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych 
dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.  
Poinformowała, że  komendant Komisariatu Policji w Nowej Dębie zwrócił się z prośbą o 
udzielenie wsparcia finansowego dla KP Nowa Dęba, które zostałoby przeznaczone na zakup 
drukarki wielofunkcyjnej z opcją kopiowania oraz przesyłania faksów. Udzielenie wsparcia 
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finansowego dla Komisariatu Policji w Nowej Dębie poprawi warunki pracy policjantów. 
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.  
Na sesję przybył radny Tomasz Dziemianko – obecnych 15 radnych. 
Pytań i uwag nie było. UCHWAŁA NR XLIV/404/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ 
DĘBIE W SPRAWIE PRZEKAZANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH DLA KOMENDY 
WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W RZESZOWIE została podjęta przy 15 głosach „za”. 
5)    Alicja Furgał przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla SPZ 
ZOZ w Nowej Dębie.  Następnie poinformowała, że dyrektor Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie wystąpiła z wnioskiem o udzielenie 
dotacji z przeznaczeniem na budowę nowego oddziału anestezjologii i intensywnej terapii. 
Projekt będzie współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014 - 2020. Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniesie 7 mln 962 
tyś. zł, przy czym dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie 6 mln 768 tys. zł. 
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt.  Pytań i uwag nie było. UCHWAŁA NR XLIV/405/2018 RADY 
MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE UDZIELENIA DOTACJI CELOWEJ 
DLA SPZ ZOZ W NOWEJ DĘBIE została podjęta 15 głosami „za”. 
6)   Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy 
finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu. 
W uzasadnieniu poinformowała, że w związku z wykonaniem w 2016 roku dokumentacji 
technicznej na budowę zatok postojowych przy drodze powiatowej Jana Pawła II w Nowej 
Dębie na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Kościuszki oraz wykonaniem I etapu tego zadania w 
roku 2017, celem realizacji II etapu inwestycji jest dalsze udzielenie pomocy finansowej 
Powiatowi. Realizacja powyższego zadania podyktowana jest przede wszystkim względami 
bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego, zarówno pieszych jak i kierowców.  
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
Uwag nie było. UCHWAŁA NR XLIV/406/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W 
SPRAWIE UDZIELENIA W 2018 ROKU POMOCY FINANSOWEJ POWIATOWI 
TARNOBRZESKIEMU została podjęta jednogłośnie – 15 głosów „za”. 
7)   Kolejno Alicja Furgał przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2018 roku 
pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu. 
W uzasadnieniu poinformowała, że kontynuacja kolejnego etapu zadania inwestycyjnego 
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 117 R relacji Tarnowska Wola - Wola Baranowska w 
zakresie budowy chodnika od drogi krajowej nr 9 do istniejącego chodnika w miejscowości 
Rozalin - etap IV", podyktowana jest względami bezpieczeństwa użytkowników ruchu 
drogowego, zarówno pieszych jak i kierowców. 
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
Uwag nie było. UCHWAŁA NR XLIV/407/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W 
SPRAWIE UDZIELENIA W 2018 ROKU POMOCY FINANSOWEJ POWIATOWI 
TARNOBRZESKIEMU została podjęta jednogłośnie – 15 głosów „za”. 
8)    Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy 
finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu. 
W uzasadnieniu poinformowała, że w związku z kontynuacją zadania "Budowa deptaka pieszego 
w pasie drogi powiatowej Nr 1 112R dojazd do stacji kolejowej Chmielów", rozpoczętego 
wykonaniem projektu w 2016 roku i realizacją I etapu w 2017 r. zasadnym jest udzielenie w 
2018 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu na realizację II etapu. Realizacja 
powyższego zadania podyktowana jest przede wszystkim bezpieczeństwem użytkowników 
ruchu drogowego, zarówno pieszych jak i kierowców. 
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Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.  
Uwag nie było. UCHWAŁA NR XLIV/408/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W 
SPRAWIE UDZIELENIA W 2018 ROKU POMOCY FINANSOWEJ POWIATOWI 
TARNOBRZESKIEMU została podjęta jednogłośnie – 15 głosów „za”.  
O  godz. 16 30 Przewodniczący ogłosił 20 min. przerwy w obradach. 
O  godz. 16 50 obrady zostały wznowione. 
9)      Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia 
zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego pn."Budowa i przebudowa istniejącego 
budynku Strażnicy OSP w Jadachach". 
Poinformowała, że projekt dotyczy upoważnienia się Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba do 
zaciągnięcia zobowiązania w kwocie 600.000,-zł wykraczającego poza rok budżetowy 2018, 
związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i przebudowa istniejącego 
budynku Strażnicy OSP w Jadachach" w tym: 
1) w 2019 roku - do kwoty 300.000,-zł, 
2) w 2020 roku - do kwoty 300.000,-zł. 
Skarbnik nadmieniła, że w 2016 roku w ramach I etapu wykonano fundamenty ogółem na kwotę 
64.000,- zł. W budżecie roku 2018 zabezpieczono środki w kwocie 250.000,-zł. 
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. Uwag nie było. UCHWAŁA NR XLIV/409/2018 RADY 
MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA DO ZACIĄGNIĘCIA 
ZOBOWIĄZANIA NA REALIZACJĘ ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN."BUDOWA 
I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU STRAŻNICY OSP W JADACHACH" 
została podjęta jednogłośnie – 15 głosów „za”. 
10)    Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia 
zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego pn."Rozbudowa i przebudowa istniejącego 
budynku Domu Strażaka w Cyganach na dz. nr ewid. 1257/3", 
Poinformowała, że uchwała dotyczy upoważnienia Burmistrza MiG do zaciągnięcia 
zobowiązania w kwocie 100.000,-zł wykraczającego poza rok budżetowy 2018, związanego z 
realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Domu 
Strażaka w Cyganach" w tym w 2019 roku - do kwoty 100.000,-zł. Powiedziała, że podjęcie 
uchwały umożliwi uruchomienie procedury ogłoszenia przetargu na wykonawstwo i podpisanie 
umowy. Nadmieniła, że w 2016 roku wykonano dokumentację zaś w 2018 zabezpieczono środki 
w kwocie 28.000,-zł. 
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. Uwag nie było. 
UCHWAŁA NR XLIV/410/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
UPOWAŻNIENIA DO ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA NA REALIZACJĘ 
ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN."ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA 
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU DOMU STRAŻAKA W CYGANACH NA DZ. NR EWID. 
1257/3" została podjęta przy 15 głosach „za”. 
11) Alicja Furgał Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie  
upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego pn."Budowa 
sali gimnastycznej z pomieszczeniami pomocniczymi i salami lekcyjnymi na działce nr 
ewid.2396, przy Szkole Podstawowej im. Fabiana Dury w Chmielowie. 
Projekt dotyczy upoważnienia Burmistrza MiG do zaciągnięcia zobowiązania w kwocie 
1.835.000,-zł wykraczającego poza rok budżetowy 2018 związanego z realizacją zadania 
inwestycyjnego wymienionego w tytule uchwały w tym; w 2019 roku - do kwoty 1.150.000,-zł, 
I w 2020 roku - do kwoty 685.000,-zł, celem możliwości ogłoszenia przetargu na wykonawstwo 
i podpisania umowy. Skarbnik nadmieniła, że w 2017 roku w ramach I etapu przełożono 
kanalizację i wykonano fundamenty ogółem na kwotę 258.894,83 zł. W budżecie roku 2018 
zabezpieczono środki w kwocie 850.000,-zł. 
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Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. Uwag nie było. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przedstawiony projekt w wyniku którego, 
UCHWAŁA NR XLIV/411/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
UPOWAŻNIENIA DO ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA NA REALIZACJĘ 
ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN."BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z 
POMIESZCZENIAMI POMOCNICZYMI I SALAMI LEKCYJNYMI NA DZIAŁCE NR 
EWID.2396, PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. FABIANA DURY W 
CHMIELOWIE została podjęta przy 14 głosach „za” i 1 „wstrzymującym się”. 
12)    Elżbieta Gil Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie porozumienia. 
Poinformowała, że projekt dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Podkarpackim 
Zarządem Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w sprawie finansowania zadania z zakresu 
zarządzania drogami, polegającego na opracowaniu projektu technicznego na budowę chodnika 
wzdłuż drogi wojewódzkiej relacji Łoniów – Nisko, w miejscowości Nowa Dęba osiedle Poręby 
Dębskie. W kolejnym roku, po uzyskaniu akceptacji Zarządu projekt może być realizowany przy 
zaangażowaniu wskazanej przez PZDW kwoty - jej wysokość w przypadku ul. Niżańskiej 
spowoduje realizację zadania w kilku etapach. Chodnik z perspektywą rozwoju w kierunku ulicy 
Borowej połączyłby ruch pieszy poprzez chodnik wzdłuż drogi krajowej nr 9 z centrum miasta 
poprawiając w znaczący sposób bezpieczeństwo użytkowników drogi wojewódzkiej, a także 
może również stanowić trasę spacerową dla mieszkańców tej części Porąb Dębskich. 
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. Uwag nie było. UCHWAŁA NR XLIV/412/2018 RADY 
MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE 
POROZUMIENIA została podjęta przy 15 głosach „za”. 
13)    Elżbieta Gil Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie porozumienia. 
Poinformowała, że projekt dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Generalną 
Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie w sprawie finansowania zadania z 
zakresu zarządzania drogami, polegającego na opracowaniu projektu technicznego na budowę 
chodnika wzdłuż drogi krajowej Nr 9 w miejscowości Tarnowska Wola. Gmina zgłosiła do 
GDDKiA zestaw zadań przy DK9, które na terenie gminy winny być zrealizowane celem 
poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Do chwili obecnej nie podjęto decyzji o realizacji tych 
przedsięwzięć, dlatego też wydaje się zasadnym rozpoczęcie procedury projektowej, aby 
wykazać inicjatywę gminy w tej sprawie. Zawarcie porozumienia z GDDKiA Oddział Rzeszów 
jest niezbędne do podjęcia działań zmierzających do zaprojektowania chodnika, a w przyszłości 
wspólnej lub samodzielnej realizacji zadania. 
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.  
W dyskusji nad projektem Tomasz Wolan zapytał o koszt projektu technicznego, a następnie 
powiedział, że mieszkańcy sołectwa Jadachy od 8 lat ubiegają się o budowę chodnika przy DK9. 
Burmistrz odpowiedział, że koszt projektu zawarty jest w budżecie na 2018 r. Jeśli chodzi o 
zadania w Jadachach, to powiedział, że mieszkańcy podczas zebrania wskazali na priorytety w 
sołectwie, z których jednym był zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego, który zrealizowany 
został w 2017 roku (~300 tys. zł ze środków budżetu gminy). Wskazał następnie na  kolejne, 
związane z rozbudową remizy OSP w Jadachach. Poinformował również radnego, że gmina  
zgłosiła budowę chodnika w Jadachach do zestawu zadań, które na mocy porozumienia z 
Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie winno być wykonane w 
ramach poprawy bezpieczeństwa, jednakże zadanie nie zostało uwzględnione przez GDDKiA. 
Burmistrz powiedział, że po zakończeniu zadań rozpoczętych w Jadachach, kolejnym będzie 
opracowanie projektu technicznego na budowę chodnika wzdłuż drogi krajowej Nr 9 w tej 
miejscowości. 
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Innych pytań nie było. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przedstawiony projekt w wyniku którego, 
UCHWAŁA NR XLIV/413/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE POROZUMIENIA została podjęta przy 15 głosach 
„za”. 
14)    Elżbieta Gil Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie porozumienia. 
Poinformowała, że projekt dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Generalną 
Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie w sprawie finansowania zadania z 
zakresu zarządzania drogami, polegającego na opracowaniu projektu technicznego na budowę 
chodnika w ciągu drogi krajowej Nr 9 w Nowej Dębie. Wskazano na możliwość budowy w 
chodnika w ciągu DK nr 9 i połączeniem go z istniejącym chodnikiem prowadzącym do 
skrzyżowania z drogą wojewódzką relacji Łoniów – Nisko – ul. Niżańska, a w dalszej kolejności 
z chodnikiem biegnącym wzdłuż ul. Bieszczadzkiej, ale już pod drugiej stronie ulicy. Połączenie 
chodników nastąpiłoby w okolicach wiaduktu. Do chwili obecnej nie podjęto decyzji o realizacji 
tych przedsięwzięć, dlatego wydaje się zasadnym rozpoczęcie procedury projektowej, aby 
wykazać inicjatywę gminy w tej sprawie. 
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
Tomasz Wolan zapytał ile zadań zostało zgłoszonych do GDDKiA ? 
Burmistrz odpowiedział, że Gmina zgłosiła zestaw 6 zadań przy DK9, z czego uwzględniono 3 
zadania, zgodnie przedłożonymi uchwałami. Innych pytań nie było. 
UCHWAŁA NR XLIV/414/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE POROZUMIENIA została podjęta przy 14 głosach 
„za” i 1 „przeciwnym”. 
15)    Renata Bal Dyrektor Biura Obsługi Jednostek Samorządowych przedstawiła projekt 
uchwały RM w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 
przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.  W 
uzasadnieniu poinformowała, że z dniem 1 stycznia 2018 r. traci moc dotychczas obowiązująca 
w gminie uchwała z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania 
dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i 
wykorzystywania, która opierała się na zapisach ustawy o systemie oświaty. Aktualnie przepisy 
ustawy z  27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych upoważniają Radę Gminy 
do określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli 
prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, uwzględniając stan prawny, który wszedł w 
życie z dniem 1 stycznia 2018 roku. 
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek oraz przewodniczący komisji Oświaty, 
Kultury, Zdrowia i Sportu Stanisław Skimina poinformowali, że obie komisje pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały. 
Pytań nie było. 
UCHWAŁA NR XLIV/415/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
USTALENIA TRYBU UDZIELANIA I ROZLICZANIA DOTACJI DLA 
NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI ORAZ TRYBU I ZAKRESU KONTROLI 
PRAWIDŁOWOŚCI ICH POBRANIA I WYKORZYSTYWANIA została podjęta przy 14 
głosach „za” i 1 „wstrzymującym się”. 
16)       Kolejno dyrektor BOJS przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na 
udzielenie wyższej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli, dla których Gmina Nowa 
Dęba jest organem stanowiącym. 
Następnie poinformowała, że zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych rada gminy, 
w drodze uchwały może wyrazić zgodę na udzielenie dotacji na ucznia przedszkola 
niepublicznego w wysokości wyższej niż 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym 
że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego 
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ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Nowa 
Dęba. Obowiązująca do 31 grudnia 2017 r. uchwała Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 28 
grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 
przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania 
określała wysokość dotacji dla niepublicznych przedszkoli w wysokości 90% podstawowej 
kwoty dotacji dla przedszkola. Proponuje się zachowanie dotychczasowego wskaźnika dotacji do 
końca bieżącej kadencji oraz w pierwszym roku nowej kadencji samorządu. Pozwoli to nowym 
władzom samorządowym na spokojną ocenę wysokości udzielanej dotacji i podjęcie własnej 
decyzji co do wysokości dotacji w kolejnych latach. 
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek oraz przewodniczący komisji Oświaty, 
Kultury, Zdrowia i Sportu Stanisław Skimina poinformowali, że obie komisje pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały. Pytań nie było. 
UCHWAŁA NR XLIV/416/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
WYRAŻENIA ZGODY NA UDZIELENIE WYŻSZEJ KWOTY DOTACJI DLA 
NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, DLA KTÓRYCH GMINA NOWA DĘBA JEST 
ORGANEM STANOWIĄCYM została podjęta przy 13 głosach „za”, 1 „wstrzymującym się” i 
1 „przeciw”. 
O godz. 1735 salę obrad opuścił Tomasz Wolan – obecnych 14 radnych. 
17)    Ewa Rozenbajgier kierownik ref. Spraw Komunalnych i Społecznych przedstawiła projekt 
uchwały RM w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na 
dofinansowanie budowy nowych przyłączy kanalizacyjnych.  
Poinformowała, że przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska stanowią, iż zasady udzielania 
dotacji celowej, o której mowa powyżej obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji 
do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i 
sposób rozliczania określa odpowiednio rada gminy w drodze uchwały. Obecnie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Dębie przystąpiło do 
realizacji projektu ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości 
Alfredówka i Tarnowska Wola”. Wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej nie zapewnia 
efektywnego odprowadzania ścieków na terenie objętym ww. projektem w związku z czym 
konieczne jest podłączenie jak największej liczby nieruchomości do realizowanej sieci 
kanalizacyjnej. Mając na względzie fakt, iż koszty przyłączenia nieruchomości do sieci 
kanalizacyjnej dla szeregu mieszkańców stanowią znaczną przeszkodę w wywiązaniu się z ich 
ustawowych obowiązków, proponuje się podjęcie uchwały, która umożliwi dofinansowanie 
przez Gminę zadań inwestycyjnych polegających na budowie przyłączy kanalizacyjnych w 
ramach projektu. Efektem tych działań będzie poprawa jakości wód powierzchniowych i 
podziemnych oraz poprawa jakości życia mieszkańców gminy. 
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek oraz Andrzej Wołosz przewodniczący 
komisji Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska poinformowali, że obie komisje 
pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.  
W trakcie dyskusji Marian Tomczyk zapytał, czy jest możliwość uzyskania dofinansowania do 
budowy przyłączy kanalizacyjnych dla mieszkańców sołectwa Cygany. Radny dodał, że 
niektórzy nie posiadają przyłączy z powodu trudnej sytuacji materialnej. Powiedział, że objęcie 
uchwałą sołectw, których mieszkańcy do dnia dzisiejszego nie są podpięci do sieci stworzyłoby 
możliwość ich wykonania szczególnie dla starszej i uboższej części społeczeństwa. 
Burmistrz Wiesław Ordon odpowiedział, że każdorazowo przy realizacji zadań kanalizacyjnych 
na terenie sołectw była sposobność wykonania przyłączy po niższych kosztach i zawsze 
wychodził do mieszkańców z inicjatywą skorzystania z takiej możliwości. Obecnie wrażane są 
czynności wobec tych, którzy nie posiadają przyłączy i powiedział, że obecnie nie ma 
możliwości objęcia tych gospodarstw uchwałą. Dla przykładu podał koszty budowy kanalizacji i 
przyłączy w poszczególnych miejscowościach i dodał, że po zakończeniu zadania koszty te 
zawsze są droższe. Innych pytań nie było. 
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UCHWAŁA NR XLIV/417/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
OKREŚLENIA ZASAD UDZIELANIA DOTACJI CELOWEJ DLA OSÓB 
FIZYCZNYCH NA DOFINANSOWANIE BUDOWY NOWYCH PRZYŁĄCZY 
KANALIZACYJNYCH została podjęta przy 13 głosach „za” i 1 „wstrzymującym się”. 
Ad.  5. 
Przewodniczący obrad zwrócił się do Rady z zapytaniem czy są uwagi do protokołu z XLIII sesji 
z 28 grudnia 2017 r.  
Marian Tomczyk w ramach uwag zwrócił się o sprostowanie jego wypowiedzi na stronie 4 
protokołu podczas dyskusji nad projektem uchwały RM zmieniającej uchwałę w sprawie 
warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Nowa Dęba. Radny powiedział, że 
wniósł o wykreślenie z projektu uchwały zapisu 50%. 
Przewodniczący powiedział, że zgodnie ze statutem gminy, uwagi do protokołu mogą być 
uwzględnione po odsłuchaniu zapisu z przebiegu sesji. Jeśli uwaga jest zgodna ze stanem 
faktycznym, wówczas zostanie uwzględniona. 
Innych uwag nie zgłoszono. Protokół został przyjęty przy 14 głosach „za”. 
Ad.  6. 
Burmistrz Wiesław Ordon złożył sprawozdanie z działalności między sesjami tj. za okres od 27 
grudnia 2017 do 28 stycznia 2018 roku. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
Przewodniczący zwrócił się do radnych o zadawanie pytań w związku z informacją; 
Następnie burmistrz udzielił odpowiedzi na zapytanie radnej Marzeny Chmielowiec w sprawie 
wymogów jakie nie zostały spełnione przez luby sportowe, które nie otrzymały dotacji. 
Ryszard Szafran zwrócił się o zwrócenie uwagi prezesowi PGKiM, aby w ramach dotacji na 
utrzymanie czystości i porządku w mieście przyłożyć większą uwagę do sprzątania niedopałków 
papierosów w rejonie klubu 7/9 przy ulicy Jana Pawła II. 
Innych pytań nie było. 
Ad. 7. 
18)   Barbara Duda kierownik ref. Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości przedstawiła 
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie  nieruchomości. 
W uzasadnieniu poinformowała, że na działkach położonych w Jadachach po obu stronach linii 
kolejowej nr 71 Gmina Nowa Dęba wykonywała sieć kanalizacji sanitarnej. Dla potrzeb 
wykonania przejścia pod torami kolejowymi oraz przebiegu linii zostało na każdej z działek 
zastosowanych po kilka studzienek kanalizacyjnych, a w trakcie realizacji prawie cały teren 
działek był zajęty pod potrzeby budowy sieci. Spowodowało to, że działki te stały się 
bezużyteczne rolniczo i obecnie nie są już użytkowane. Właścicielka tych działek uznała, że ze 
względu na utratę wartości rolniczej działek, gmina winna je wykupić dla swoich potrzeb 
infrastrukturalnych. 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, 
że komisja również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
UCHWAŁA NR XLIV/418/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
WYRAŻENIA ZGODY NA NABYCIE  NIERUCHOMOŚCI została podjęta przy 13 
głosach „za” i 1 „wstrzymującym się”.  
19)     Barbara Duda przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy dzierżawy. 
Poinformowała, że projekt dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie na okres do 3 lat kolejnej 
umowy dzierżawy części nieruchomości o powierzchni 70 m² położonej w Nowej Dębie  dla 
FHU STANEX. 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, 
że komisja również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
UCHWAŁA NR XLIV/419/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE KOLEJNEJ UMOWY DZIERŻAWY została 
podjęta przy 14 głosach „za”. 
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20)     Ewa Rozenbajgier kierownik ref. Spraw Komunalnych i Społecznych przedstawiła projekt 
uchwały RMw sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego. 
Poinformowała, że projekt dotyczy wyrażenia zgody na najem na okres trzech lat zajmowanego 
lokalu użytkowego, usytuowanego w budynku nr 110 przy ulicy Kościuszki w Nowej Dębie na 
rzecz dotychczasowego najemcy,  na potrzeby sklepu spożywczo-przemysłowego. 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, 
że komisja również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
UCHWAŁA NR XLIV/420/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE KOLEJNEJ UMOWY NAJMU LOKALU 
UŻYTKOWEGO została podjęta przy 14 głosach „za”. 
21)     Ewa Rozenbajgier przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie zniesienia formy ochrony 
przyrody. 
Poinformowała, że projekt dotyczy zniesienia formy ochrony przyrody – drzew gatunek jesion 
wyniosły rosnących na terenie Nadleśnictwa Nowa Dęba, Leśnictwa Berówka, uznanych za 
pomnik przyrody uchwałą nr LIV/396/2002 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 30 września 
2002 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Nadleśnictwa Buda Stalowska.  
Zniesienie formy ochrony przyrody następuje z uwagi na bezpowrotną utratę wartości 
przyrodniczych ww. drzew. 
Andrzej Wołosz przewodniczący komisji Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Uwag nie było. 
UCHWAŁA NR XLIV/421/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
ZNIESIENIA FORMY OCHRONY PRZYRODY została podjęta przy 14 głosach „za”. 
22)     Ewa Rozenbajgier przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie uzgodnienia prac 
pielęgnacyjnych pomnika przyrody. 
Poinformowała, że w drodze uchwały uzgadnia się przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych 
pomnika przyrody na terenie osiedla Dęba, ustanowionego Zarządzeniem Nr 34 Wojewody 
Tarnobrzeskiego z dnia 30 grudnia 1988 r. w sprawie uznania tworu przyrody za pomnik 
przyrody – drzewa gatunek dąb szypułkowy. Prace pielęgnacyjne wykonywane będą na potrzeby 
ochrony pomnika przyrody i obejmować będą prace fitosanitarne tj. usunięcie posuszu i 
zabezpieczenie miejsc po jego usunięciu. 
W związku z zapytaniem Stanisława Skiminy, E. Rozenbajgier poinformowała, że koszty 
zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacji pomników przyrody pokrywa gmina. 
Andrzej Wołosz przewodniczący komisji Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Uwag nie było. 
UCHWAŁA NR XLIV/422/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
UZGODNIENIA PRAC PIELĘGNACYJNYCH POMNIKA PRZYRODY została podjęta 
przy 14 głosach „za”. 
Ad.  8. 
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z działalności w 2017 roku przedstawił jej 
Przewodniczący Jan Flis Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu 
Sprawozdanie bez uwag zostało przyjęte przez Radę (14 „za”). 
Ad.  9. 
W punkcie interpelacje i zapytania radnych Elżbieta Gil Sekretarz Gminy poinformowała, że w 
okresie między sesjami nie złożono żadnej interpelacji. 
Ad.  10. 
W wolnych wnioskach i informacjach głos zabrali: 
Stanisław Skimina zwrócił się do burmistrza w sprawie zatrzymywania się pojazdów PKS na 
przystanku k/cmentarza w Chmielowie i zapytał, czy PKS udzieliło odpowiedzi w tej sprawie. 
Burmistrz odpowiedział, że w tej sprawie umówi się na spotkanie z przedstawicielami PKS. 
Marzena Chmielowiec wsparła działania radnego w tej sprawie. 
Radny zapytał również, czy są przyjęcia do pracy dla kobiet 50+. 
Burmistrz odpowiedział, że nie ma wiedzy na ten temat. 
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Marian Tomczyk poparł wystąpienie sołtysa w sprawie osadnika w Cyganach. Uważa, że prace 
związane z wycinką powinny być zakazane, gdyż drzewa miały stanowić zabezpieczenie przed 
erozją.  
Stanisław Skimina również wniósł o podjęcie przez władze gminy stosownych kroków w 
kierunku zakazu wycinki drzew. Także radna M. Chmielowiec poparła działania w celu zakazu 
wycinki drzew. 
Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości poinformował, że do Klubu 
przystąpili radni Marzena Chmielowiec i Tomasz Wolan. 
Przewodniczący poinformował o terminie kolejnej sesji RM, która planowana jest na 28 lutego 
2018 o godz. 15.00 w UMiG. 
Zwrócił się do przewodniczących komisji stałych o opracowanie sprawozdań z działalności w 
2017 r. i planów pracy na 2018 rok. 
 
Ad.  11. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący Wojciech Serafin ogłosił zamknięcie 
obrad XLIV sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Nowej Dębie.                  
                                                                                                  
 
      
                                                                                                    PRZEWODNICZĄCY RADY  
                           Wojciech Serafin 
 
 
                                                                                        
Protokół sporządziła:                                                                                                 
Elżbieta Goclan                                                                                   
 


