P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/2018
z sesji Rady Miejskiej w Nowej Dębie
w dniu 15 marca 2018 r.
XLVI sesja Rady Miejskiej w Nowej Dębie odbyła się w sali narad Urzędu Miasta i
Gminy Nowa Dęba i trwała od godz. 1600 do godz. 1640.
W sesji uczestniczyło 14 radnych zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik Nr 1 do
protokołu. Radny nieobecny Wojciech Serafin.
Ponadto w sesji uczestniczyli 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 XLV sesji RM.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2018 r.
5. Wolne wnioski i informacje.
6. Zamknięcie obrad.
Ad. 1.
Otwarcia sesji dokonał I Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jacek Szpunar, 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 i wniosków nie zgłoszono, sesja przebiegała według przedstawionego programu.
Ad. 3.
Przewodniczący obrad zwrócił się do Rady z zapytaniem, czy są uwagi do protokołu z XLV sesji
z 28 lutego 2018 r.
Uwag nie zgłoszono. Protokół został przyjęty przy 13 głosach „za” i 1 „wstrzymującym się”.
Ad. 4.
Alicja Furgał Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta
i gminy Nowa Dęba na 2018 rok.
W uzasadnieniu poinformowała, że zwiększenie wartości projektu o 50 000,00 zł, jest
następstwem przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania
realizowanego w ramach partnerstwa pn: „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin:
Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec Zdrój, Lubaczów, Miasto Lubaczów, Narol, Nowa
Dęba, nr RPPK.03.01.00-18.0069/17” Prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego zostało podzielone na III części z czego zaoferowane ceny przez wykonawców w
dwóch częściach (w zakresie dostawy kotłów i dostawy powietrznych pomp ciepła) przekroczyły
kwoty jakie zamawiający przeznaczył na realizację zadań. W związku z powyższym należy
zabezpieczyć brakująca kwotę, która będzie stanowić koszt niekwalifikowany projektu, a
zgodnie z regulaminem naboru uczestników do projektu wzrost kosztów sfinansowany będzie z
wpłat mieszkańców. Następnie udzieliła krótkiego wyjaśnienia w tej sprawie.
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały. Nadmienił, że z-ca burmistrza Leszek Mirowski podczas
posiedzenia komisji udzielił obszernej informacji na temat realizacji projektu na terenie gminy,
który obejmuje 176 gospodarstw domowych, gdzie zostanie zainstalowanych 188 odnawialnych
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źródeł energii. Planowany termin rozpoczęcia montażu instalacji w ramach projektu to początek
2018 roku.
Pytań nie było. UCHWAŁA NR XLVI/430/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W
SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY NOWA DĘBA NA 2018 ROK
została podjęta przy 14 głosach „za”.
Ad. 5.
W wolnych wnioskach i informacjach Janina Lubera zapytała w sprawie wycinki drzew na
terenie miasta
Burmistrz Wiesław Ordon poinformował, że wycinka odbywa się w oparciu o ocenę specjalnej
komisji, która dokonała przeglądu drzewostanu jesienią ubiegłego roku. Pozyskane drewno
zostanie przekazane do OPS, gdzie zostanie rozdysponowane wśród potrzebujących
podopiecznych.
Radna zwróciła również uwagę na stan żywopłotów, które zostały zniszczone środkami
chemicznymi i zwróciła się do burmistrza, aby w ramach prac pielęgnacyjnych zieleni miejskiej
pracownicy PGKiM zwrócili uwagę na ich wygląd i estetykę.
Burmistrz zwróci uwagę pracowników przedsiębiorstwa na tę sprawę. Odnośnie posadzenia
drzew na terenie przyległym do wspólnoty mieszkaniowej Krasickiego 11 burmistrz powiedział,
aby zarząd wskazał miejsca nowych nasadzeń.
Zgłoszenie dotyczące drzewa przy posesji p. Zybaczyńskiej na ul. Leśnej zostało przyjęte i
dalsze postępowanie odbywać się będzie zgonie z obowiązującymi procedurami.
Tomasz Wolan zwrócił uwagę na sprawę asfaltowania dróg, których stan prawny nie został
uregulowany.
Burmistrz odpowiedział, że sprawy regulacji prawnych gruntów pod drogami są prowadzone
sukcesywnie, po kilka rocznie. Dodał, że te czynności wymagają procedur, które niejednokrotnie
są czasochłonne.
Stanisław Skimina zapytał czy burmistrz posiada informacje od PKS w sprawie zatrzymywania
się autobusów przy cmentarzu w Chmielowie.
Burmistrz odpowiedział, że przedsiębiorstwo potwierdziło, że pojazdy będą się zatrzymywać na
żądanie.
Tomasz Dziemianko zapytał w sprawie terminu zgłaszania potrzeb w zakresie remontów dróg i
wskazał takie potrzeby na drodze nad Bystrzykiem i drogach wewnętrznych na osiedlu Północ.
Burmistrz odpowiedział, że droga nad Bystrzykiem wymaga modernizacji, a nie łatania dziur i
dodał, że będzie w tej sprawie rozmawiał z TSM.
W związku z zapytaniem Mariana Tomczyka dot. ścięcia wierzby burmistrz odpowiedział, że po
rozmowie z prezesem PGKiM poinformuje radnego w sprawie.
Marzena Chmielowiec zgłosiła do remontu ulicę Kolnica w Chmielowie.
Burmistrz odpowiedział, że droga została zgłoszona przez sołtysa, z którym trwa współpraca w
kwestii remontów dróg w sołectwie.
Marian Tomczyk wniósł, aby radni uczestniczyli w przeglądach dróg i ich obmiarach
wykonywanych na potrzeby remontów, których dokonują pracownicy UMiG.
Andrzej Wołosz wniósł o zgłoszenie do Zarządu Dróg powiatowych konieczności uprzątnięcia
śmieci na drogach Podleśna i Borowa.
Ryszard Szafran przekazał uwagę/wniosek mieszkańców miasta o braku wydzielonych miejsc,
gdzie można przewinąć małe dziecko, bądź je nakarmić. Rodzice proponują, aby takie miejsca
znajdowały się w pobliżu dworca PKS, placu zabaw.
Tomasz Dziemianko zapytał, czy nad zalewem przewidziana jest toaleta? Radny zgłosił
jednocześnie, że na statku pirackim służącym do zabawy namalowane zostały wulgarne napisy.
Burmistrz odpowiedział, że statek zostanie umyty, natomiast ewentualna budowa toalet musi
zostać zaplanowana w budżecie, gdyż jej koszt może wynieść ok. 200 tys. zł.
Tomasz Gazda ponownie zgłosił sprawę zaśmiecania trawnika prawdopodobnie z okna budynku
Jana Pawła II 4.
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Burmistrz odpowiedział, że problem jest znany służbom miejskim, a sprawcą jest jeden z
mieszkańców z zachowaniami aspołecznymi.
Roman Puzio zwrócił uwagę na problem zanieczyszczania przestrzeni publicznej w mieście tj.
chodników i trawników przez psy. Zwrócił się przy tym o podjęcie akcji wśród właścicieli.
Burmistrz potwierdził, że jest to problem. Straż Miejska karze właścicieli psów – kilka spraw
toczy się w sądzie, informacja wraz z „pakietami dla psów” jest propagowana na terenie miasta,
jednakże kultura i odpowiedzialność za zwierzęta nie idzie w parze z prowadzoną od lat akcją.
Stanisław Skimina ponownie poruszył problem zwisających gałęzi nad drogami w Chmielowie.
Burmistrz odpowiedział, że komendant SM został zobowiązany do działań w tej sprawie
wspólnie z komendantami jednostek OSP.
Marzena Chmielowiec zapytała w sprawie decyzji konserwatora zabytków w kwestii
termomodernizacji budynku szkoły w Chmielowie. Burmistrz udzielił odpowiedzi i dodał, że
zakończenie zadania przewiduje w sierpniu br.
Następnie radna zapytała w sprawie wyceny szkód w Chmielowie poniesionych w wyniku
działań wojennych w czasie II wojny światowej.
Burmistrz odpowiedział, że tymi sprawami zajmują się odpowiednie instytucje. Jedna z
mieszkanek Chmielowa wystąpiła już tej sprawie i w przypadku potrzeby, gmina udzieli
wszelkiej pomocy jeśli będzie takie wystąpienie. Sekretarz Elżbieta Gil dodała, że prowadziła już
korespondencję w tej sprawie i odpowiedź została udzielona mieszkance p. Biało oraz sołtysowi.
Radna poparła również wniosek w sprawie przewijaka dla dzieci na terenie miasta i Chmielowa.
Burmistrz dodał, że przewijak oraz miejsce do karmienia przewidziane są na terenie mającego
powstać placu zabaw.
Innych pytań nie było.
Ad. 6.
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, przewodniczący obrad Jacek Szpunar ogłosił zamknięcie
XLVI sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Nowej Dębie.

I WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Szpunar
Protokół sporządziła:
Elżbieta Goclan

