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

w dniu 28 lutego 2018 r. 
 
 XLV sesja Rady Miejskiej w Nowej Dębie odbyła się w sali narad Urzędu Miasta i 
Gminy Nowa Dęba i trwała od godz. 1500  do godz. 1620. 
W sesji uczestniczyło 14 radnych zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik Nr 1 do 
protokołu. Radny nieobecny Ryszard Szafran.  
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 XLIV sesji Rady Miejskiej.  
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 2018 rok, 
2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Dęba oraz zmieniająca 

uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Dęba, 
3) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Tarnobrzeskiemu, 
4) wyrażenia zgody na udzielenie wyższej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli, 
5) przekazania w formie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, 
6) wyrażenia zgody na objęcie obszarem Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

EURO-PARK WISŁOSAN nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym 
Chmielów – gmina Nowa Dęba. 

7. Przyjęcie rocznego planu pracy Rady Miejskiej. 
8. Przyjęcie planów pracy komisji stałych RM na 2018 r. wraz ze sprawozdaniami tych komisji z   
    działalności za 2017 rok.  
9. Interpelacje i zapytania radnych. 
10.  Wolne wnioski i informacje. 
11.  Zamknięcie obrad. 

Ad.  1. 
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Serafin który powitał 
wszystkich zebranych oraz osoby uczestniczące w obradach, a następnie  stwierdził wymaganą 
liczbę radnych do podejmowania prawomocnych uchwał tj. 14 radnych.  
Ad.  2. 
Następnie Przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek sesji i zapytał, czy są 
uwagi do porządku obrad. Sekretarz Gminy w imieniu Burmistrza MiG, wniosła o wprowadze-
nie do porządku obrad projektu uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 
zabezpieczenia majątkiem stanowiącym własność gminy Nowa Dęba. Po przedstawieniu 
uzasadnienia, wniosek został w głosowaniu jednogłośnie przyjęty przez Radę ( 14 „za”). 
Przewodniczący zaproponował przyjęcie projektu uchwały w pkt.6, ppkt 7) porządku obrad. 
Innych wniosków i uwag nie było, sesja przebiegała według przedstawionego programu.  
Ad.  3. 
Przewodniczący obrad zwrócił się do Rady z zapytaniem czy są uwagi do protokołu z XLIV 
sesji z 31 stycznia 2018 r.  
Marzena Chmielowiec zwróciła się o wprowadzenie zapisu do protokołu, iż wsparła swoją 
wypowiedzią Stanisława Skiminę  w sprawie zatrzymywania się pojazdów PKS na przystanku 
k/cmentarza w Chmielowie oraz sołtysa Marcina Zawadę w sprawie wstrzymania wycinki drzew 
na osadniku w Cyganach. 
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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”. 
Przewodniczący poinformował, że uwaga do protokołu z 31 stycznia br. zgłoszona przez 
Mariana Tomczyka, po przesłuchaniu nagrania została uwzględniona. 
Ad.  4. 
Burmistrz Wiesław Ordon złożył sprawozdanie z działalności między sesjami tj. za okres od 29 
stycznia do 23 lutego 2018 roku. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
Przewodniczący zwrócił się do radnych o zadawanie pytań w związku z informacją; 
Burmistrz nadmienił o rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków, modernizacji sieci 
kanalizacji sanitarnej oraz budowie przepompowni ścieków, które to zadania będzie 
zrealizowało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Dębie. 
Projekt wart 26 mln zł, otrzyma dofinansowanie ze środków NFOŚiGW. Będzie to ponad 21 mln 
zł pożyczki z programu Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. 
Następnie zwrócił się do Antoniego Kapusty prezesa PGKiM o przedstawienie informacji w tej 
sprawie. Prezes powiedział, że przedsięwzięcie „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury do 
odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych oraz rozbudowa sieci wodociągowej w 
aglomeracji Nowa Dęba” potrwa do końca 2020 r. i skorzystają na nim mieszkańcy gminy Nowa 
Dęba. W ramach projektu zaplanowano rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków 
/docelowa nominalna średniodobowa przepustowość modernizowanej oczyszczalni ścieków – 4 
000 m3/d, nominalna średniodobowa przepustowość modernizowanej oczyszczalni ścieków po 
modernizacji – 24 500 RLM/, a także modernizację sieci kanalizacji sanitarnej o długości 1,49 
km i budowę przepompowni ścieków. Umowa w sprawie dofinansowania w formie pożyczki 
podpisana została 21 grudnia 2017 r. w siedzibie NFOŚiGW. Prezes dodał, że przedsiębiorstwo 
otrzymało również dofinansowanie w kwocie 380 tys. zł na realizację projektu „Modernizacja 
Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowej Dębie w ramach 
naboru ogłoszonego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. 
Stanisław Skimina zwrócił się z zapytaniem, czy w ramach zawartej z PGKiM umowy na 
wycinkę drzew, można dokonać podcięcia gałęzi drzew rosnących wzdłuż dróg gminnych w 
Chmielowie, które zagrażają bezpieczeństwu użytkowników ruchu. 
Burmistrz odpowiedział, że do tego podcięcia zobowiązani są mieszkańcy. Dodał, że w umowie 
z przedsiębiorstwem zawarta jest wycinka drzew zgłoszonych przez sołtysów oraz mieszkańców 
na zebraniu wiejskim.  
W związku z zapytaniem S. Skiminy, burmistrz udzielił informacji w sprawie opłat za grunty 
dzierżawione przez PGKiM pod uprawę wierzby energetycznej.   
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 w sprawie zmian w budżecie 
miasta i gminy Nowa Dęba na 2018 rok. 
W uzasadnieniu poinformowała, że w związku z przyjęciem przez sejm RP ustawy budżetowej 
na 2018 rok,  Minister Finansów pismem z dnia 13 lutego 2018 r. poinformował gminy o 
rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej. W przypadku naszej gminy uległa 
zmniejszeniu subwencja oświatowa o kwotę 75.881,-zł w związku z czym, zarówno po stronie 
dochodowej jak i wydatkowej dokonane zostały zmniejszenia kwot wynikających z informacji 
MF. Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pytań nie było. 
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UCHWAŁA NR XLV/423/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY NOWA DĘBA NA 2018 ROK, została przyjęta 
przy 14 głosach „za”. 
2)   Kolejno Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Nowa Dęba oraz zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Nowa Dęba.  
W ramach objaśnień przyjętych wartości do zmiany WPF Skarbnik poinformowała, że w 2018 
roku w stosunku do uchwalonej WPF dochody ogółem zmniejszono o kwotę 61.281,-zł w tym 
dochody bieżące ogółem o kwotę 61.281,-zł, w tym z tytułu subwencji ogólnej zmniejszono o 
kwotę 75.881,-zł, a z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o 
kwotę 14.600,-zł. Wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 61.281,-zł. 
Ponadto w uchwale Rady Miejskiej Nr XLIV/401/2018 z dnia 31 stycznia 2018 dokonuje się 
zmiany zapisu par.4. W upoważnieniu dla Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązania na realizację 
przedsięwzięcia pn."Budowa budynku o funkcji socjalno rekreacyjnej wraz z infrastrukturą 
w Chmielowie Gmina Nowa Dęba, gdzie błędnie wpisano kwotę całego zadania - 501.860,-zł. 
Zadanie to będzie realizowane w cyklu dwuletnim tj. 2018-2019 r. Wydatki zaplanowane w 
budżecie roku 2018 nie powinny być ujęte w upoważnieniu, lecz tylko wydatki wykraczające 
poza rok budżetowy tj. w 2019 r. w kwocie 250.930,-zł. 
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. Pytań i uwag nie było. 
UCHWAŁA NR XLV/424/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE  
ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY NOWA DĘBA 
ORAZ ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY 
FINANSOWEJ GMINY NOWA DĘBA, została podjęta przy 14 głosach „za”. 
3)   Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie zmieniająca uchwałę w 
sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu. 
W uzasadnieniu poinformowała, że Starosta Tarnobrzeski pismem z 14 lutego 2018 r. zwrócił się 
z wnioskiem o zmianę zapisu paragrafu 1 uchwały Nr XLIV/407/2018 Rady Miejskiej w Nowej 
Dębie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania 
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1117R relacji Tarnowska Wola - Wola Baranowska w 
zakresie budowy chodnika od drogi krajowej Nr 9 do istniejącego chodnika w miejscowości 
Rozalin". Zmiana polega na tym, że "etap IV" zmienia się na -"etap V". 
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. Uwag nie było. UCHWAŁA NR XLV/425/2018 RADY 
MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ W SPRAWIE 
UDZIELENIA POMOCY FINANSOWEJ POWIATOWI TARNOBRZESKIEMU, 
została przyjęta przy 14 głosach „za”. 
4)   Renata Bal Dyrektor Biura Obsługi Jednostek Samorządowych przedstawiła projekt uchwały 
RM w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej kwoty dotacji dla niepublicznych 
przedszkoli. 
Uzasadniając projekt poinformowała, że Rada Miejska w Nowej Dębie w dniu 31 stycznia 2018 
roku podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej kwoty dotacji dla 
niepublicznych przedszkoli, w której wyraziła również zgodę na udzielenie dotacji na 
niepełnosprawnego ucznia, co jest już uregulowane w ustawie o finansowaniu zadań 
oświatowych. W związku z wszczęciem przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie 
postępowania nadzorczego w sprawie zgodności z prawem w/w uchwały, proszę o przyjęcie 
projektu uchwały, który reguluje jedynie wyrażenie zgody na udzielenie wyższej kwoty dotacji 
na ucznia niepublicznego przedszkola. 
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 XLV/426/2018 RADY 
MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA UDZIELENIE 
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WYŻSZEJ KWOTY DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, została 
podjęta przy 12 głosach „za” i 2 „wstrzymujących się”. 
5)   Barbara Duda kierownik ref. Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie przekazania w formie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa. 
W uzasadnieniu poinformowała, że w drodze przedstawionej uchwały wyraża się zgodę na 
przekazanie w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa w trwały zarząd Ministerstwa Obrony 
Narodowej – Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie nieruchomości oznaczonej w 
ewidencji gruntów nr ew. 656 o powierzchni 0,0491 ha, położonej w osiedlu Dęba- miasto Nowa 
Dęba z przeznaczeniem na cele związane z obronnością i bezpieczeństwem państwa. 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pytań nie było. 
UCHWAŁA NR XLV/427/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
PRZEKAZANIA W FORMIE DAROWIZNY NIERUCHOMOŚCI NA RZECZ SKARBU 
PAŃSTWA została podjęta przy 14 głosach „za”.  
6)     Barbara Duda przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie 
obszarem Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN 
nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Chmielów – gmina Nowa Dęba. 
Uzasadniając projekt poinformowała, że w najbliższym czasie mają wejść w życie przepisy 
zmieniające zasady funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych, w ramach projektu „cała 
Polska strefą ekonomiczną”. Nowa ustawa zmieni zasady funkcjonowania stref ekonomicznych. 
W związku z powyższym zasadnym wydaje się wprowadzenie jeszcze pod rządami obecnych 
przepisów o specjalnych strefach ekonomicznych kolejnych terenów przemysłowych na terenie 
naszej gminy do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Pozwoli to zainteresować 
ewentualnych nabywców terenami, które mogą być objęte sprawdzonymi przepisami w zakresie 
ulg dla potencjalnych inwestorów, w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy o specjalnych 
strefach ekonomicznych. Należą do nich tereny będące zarówno w zasobach gminy, jak i 
przedsiębiorstw na terenie podstrefy TSSE w Chmielowie. B. Duda poinformowała, że Siarkopol 
Tarnobrzeg sp. z o.o. wystąpiła z wnioskiem do gminy o wyrażenie zgody na objęcie obszarem 
TSSE EUROPARK WISŁOSAN nieruchomości położonych w Chmielowie stanowiących 
działki o łącznej powierzchni 9,6646 ha. Natomiast Gmina Nowa Dęba zamierza objąć obszarem 
w/w strefy ekonomicznej działki położone w Chmielowie stanowiące własność gminy o łącznej 
powierzchni 5,2382 ha. Włączenie tych terenów do TSSE daje lepsze szanse dla ich 
gospodarczego wykorzystania w przyszłości. 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
Stanisław Skimina zwrócił się burmistrza o wskazanie na mapie, których terenów dotyczy 
uchwała. Burmistrz wskazał tereny objęte projektem uchwały i udzielił szerszych wyjaśnień w 
sprawie. Zbigniew Karkut zapytał, czy burmistrz posiada wiedzę na temat potencjalnego 
inwestora. Wiesław Ordon odparł, że takich informacji nie posiada. Przedłożony projekt pozwala 
na skorzystanie z aktualnie obowiązujących przepisów, które są bardziej korzystne niż te, które 
mają wejść w życie i zmienić zasady funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych. 
Innych pytań nie było. UCHWAŁA NR XLV/428/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ 
DĘBIE W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA OBJĘCIE OBSZAREM 
TARNOBRZESKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ EURO-PARK 
WISŁOSAN NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM 
CHMIELÓW – GMINA NOWA DĘBA została podjęta przy 14 głosach „za”. 
7)  Alicja Furgał Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
ustanowienie zabezpieczenia majątkiem stanowiącym własność gminy Nowa Dęba. 
Poinformowała, że w związku z realizacją przez PGKiM Sp. z o.o. w Nowej Dębie projektu 
inwestycyjnego pn."Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości 
Alfredówka i Tarnowska Wola" w gminie Nowa Dęba, współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej, celem zachowania płynności finansowej przez Spółkę, niezbędne jest zaciągnięcie 
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pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, 
w tym: 
- pomostowej w kwocie 1.998.591,-zł (w 2018r. kwota 1.202.708,-zł i 2019 kwota 795.883,-zł) - 
kwota dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, która zostanie wypłacona po realizacji 
kolejnych etapów zadania, 
- inwestycyjnej w kwocie 1.600.000,-zł (w r. 2018 kwota 900.000,-zł i 2019 kwota 700.000,-zł). 
Proponowanym zabezpieczeniem pożyczki przyjętym przez WFOŚiGW jest majątek gminy, 
wymieniony w projekcie uchwały. Wartość zabezpieczenia nie może być niższa niż 6 mln zł. 
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. Uwag nie było.   
UCHWAŁA NR XLV/429/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
WYRAŻENIA ZGODY NA USTANOWIENIE ZABEZPIECZENIA MAJĄTKIEM 
STANOWIĄCYM WŁASNOŚĆ GMINY NOWA DĘBA została podjęta przy 14 głosach 
„za”. 
Ad.  7. 
Przewodniczący Wojciech Serafin przedstawił Plan Pracy Rady Miejskiej w Nowej Dębie na 
2018 rok. Nadmienił, że plan obejmuje zadania wyznaczone przez Radę oraz te, które z mocy 
prawa należą do jej kompetencji oraz dodał, że radni otrzymali propozycję Planu celem 
wcześniejszego zapoznania się.  Nikt z radnych nie wniósł uwag do przedstawionej propozycji. 
Plan pracy Rady Miejskiej w Nowej Dębie na 2018 rok został przyjęty jednogłośnie (14 „za”). 
Ad.  8. 
Przewodniczący Rady poinformował, że przewodniczący wszystkich komisji stałych w terminie 
przewidzianym w Statucie Gminy złożyli plany pracy poszczególnych komisji na 2018 rok.  
Komisje złożyły również sprawozdania z prac w 2017 roku. Plany oraz sprawozdania znajdują 
się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.  
Plany pracy komisji stałych RM na 2018 rok zostały bez uwag ( 14 „za”). 
Ad.  9. 
W punkcie interpelacje i zapytania radnych Elżbieta Gil Sekretarz Gminy poinformowała, że w 
okresie między sesjami złożone zostały interpelacje w sprawach: 
1. Stanisław Skimina w dniu 25.01.2018 r. w sprawie montażu znaku „Nie dotykać przewodów 
trakcyjnych”. 
2. Stanisław Skimina w dniu 30 01.2018 r. w sprawie remontu torowisk i przejazdu kolejowego 
w Chmielowie. 
3. Marian Tomczyk w dniu 12.02.2018 w sprawie podjęcia działań w kierunku wytyczenia 
przebiegu dróg przez przystąpieniem do ich remontu. 
4. Tomasz Wolan w dniu 14.02.2018 r. w sprawie montażu czujników jakości powietrza na 
terenie gminy. 
Sekretarz zapoznała Radę z odpowiedziami na złożone interpelacje. 
Ad.  10. 
W wolnych wnioskach i informacjach głos zabrali: 
Jan Flis zwrócił się do burmistrza w sprawie rozwiązania problemu Stawidzy. Radny naświetlił 
jak przedstawia się sprawa rowów melioracyjnych o osiedli Dęba po szkodach wyrządzonych 
przez bobry. 
Burmistrz odpowiedział, że na dzień dzisiejszy gmina nie jest właścicielem rowu. Na części jego 
długości nie jest uregulowany stan prawny. Na mocy obowiązujących przepisów, gmina będzie 
mogła udzielić dotacji spółce wodnej. Zakres i rodzaj robót pozostaje w gestii spółki i osiedla. 
Stanisław Skimina w imieniu strażaków zgłosił konieczność podcięcia zwisających nad drogami 
gałęzi drzew, co bardzo utrudnia przejazd przez taką drogę dużym wozom bojowym OSP.   
Marzena Chmielowiec zapytała w sprawie katalogowania księgozbiorów w SOK i w filiach na 
terenie gminy. Burmistrz odpowiedział, że nie posiada wiedzy w tej sprawie. 
W kolejnej sprawie radna zapytała o sytuację klubów sportowych z którymi nie zostały 
podpisane umowy na dotacje i jakie wymogi nie zostały spełnione. 
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Z-ca burmistrza Leszek Mirowski odpowiedział, że trwa dopełnianie formalności. 
Poinformował, że kluby z Chmielowa i Cyganów nie dopełniły czynności, które miały wpływ na 
rozpatrzenie wniosków. Dodał, że w sprawie chodzi o środki publiczne i obowiązkiem 
wszystkich aplikujących o te środki jest bezwzględne dopełnienie wszystkich formalności 
określonych przepisami. 
Burmistrz Wiesław Ordon dodał, że trwają prace nad uruchomieniem elektronicznego systemu 
składania wniosków. 
Tomasz Wolan uważa, że obecny system jest zbiurokratyzowany, a w konkretnej sytuacji 
chodziło o brak koperty. 
Burmistrz w dalszym ciągu uważa, że procedury muszą być spełniane, a Leszek Mirowski 
uzupełnił, że koperta z pieczęcią wpływu jest dokumentem. 
Przewodniczący RM ogłosił termin kolejnej sesji na dzień 26 marca 2018 o godz. 1500 w UMiG. 
Zapowiedział jednocześnie, że 5 marca br. o godz. 1530 w UMiG odbędzie spotkanie z 
dyrektorem SPZZOZ w Nowej Dębie w sprawie funkcjonowania oraz rozbudowy Szpitala 
Powiatowego. Po spotkaniu odbędzie się konsultacja propozycji podziału gminy na okręgi 
wyborcze. 
Ad.  11. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący Wojciech Serafin ogłosił zamknięcie 
obrad XLV sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Nowej Dębie.                  
                                                                                                  
 
      
                                                                                                    PRZEWODNICZĄCY RADY  
                           Wojciech Serafin 
 
 
                                                                                        
Protokół sporządziła:                                                                                                 
Elżbieta Goclan                                                                                   
 


