P R O T O K Ó Ł Nr XLVII/2018
z sesji Rady Miejskiej w Nowej Dębie
w dniu 28 marca 2018 r.
XLVII sesja Rady Miejskiej w Nowej Dębie odbyła się w sali narad Urzędu Miasta i
Gminy Nowa Dęba i trwała od godz. 1500 do godz. 1835.
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 protokołu z XLVI sesji RM.
4. Informacja Burmistrza o pracach między sesjami Rady Miejskiej.
5. Zapytania i wnioski mieszkańców.
6. Sprawozdanie z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017
rok, w tym potrzeby na rok bieżący. Raport z zakresu wspierania rodziny i realizacji
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz ocena zasobów pomocy społecznej
w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2018 rok oraz zmieniająca
uchwałę budżetową Gminy Nowa Dęba na 2018 rok,
2) zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Nowa Dęba,
3) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Tarnobrzeskiemu,
4) podziału gminy Nowa Dęba na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów
oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
5) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów
objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez gminę Nowa Dęba
przedszkolach i oddziałach przedszkolnych,
6) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy,
7) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,
8) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym,
9) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych,
10) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2018 roku.
8. Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 r.
9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za 2017 rok.
10. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i informacje.
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.
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Ad. 2.
Następnie Przewodniczący obrad przedstawił proponowany porządek sesji i zapytał, czy są uwagi
do porządku obrad.
Uwag i wniosków nie było, obrady sesji przebiegały zgodnie z porządkiem przedstawionym przez
Przewodniczącego RM.
Ad. 3.
Przewodniczący obrad zwrócił się do Rady z zapytaniem, czy są uwagi do protokołu z XLVI sesji
z 15 marca 2018 r.
Uwag nie zgłoszono. Protokół został przyjęty przy 14 głosach „za”.
Ad. 4.
Burmistrz Wiesław Ordon przedstawił informację o pracach między sesjami tj. za okres od 24
lutego do 25 marca 2018 r. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Pytań w związku z informacją nie było.
Ad. 5.
W punkcie zapytania i wnioski mieszkańców, nikt nie zabrał głosu.
Ad. 6.
Przewodniczący Wojciech Serafin udzielił głosu Marii Tomczyk - Kierownikowi Ośrodka
Pomocy Społecznej w Nowej Dębie, która przedstawiła:
1. Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej
Dębie za okres styczeń – grudzień 2017.
2. Raport z ewaluacji i monitoringu ,,Miejsko - Gminnego Programu Wspierania Rodziny w
Gminie Nowa Dęba na lata 2016 - 2018” za rok 2017.
3. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok
2017.
4. Sprawozdanie z działalności zespołu interdyscyplinarnego - raport z realizacji gminnego
programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie za
rok 2017.
W trakcie wystąpienia, Kierownik szeroko omówiła działalność Ośrodka w zakresie:
 liczby rodzin objętych pomocą,
 liczby mieszkańców korzystających z różnych form pomocy,
 liczby zgłoszeń w sprawach udzielenia pomocy,
 charakterystyki rodzin objętych pomocą,
 dochodów i wydatków ośrodka oraz pracowników ośrodka.
Rada wysłuchała informacji zawartych w sprawozdaniach, które realizowane są poprzez
pracowników OPS, socjalnych, asystentów rodziny oraz Zespół Interdyscyplinarny ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz grupy robocze. Kierownik M.Tomczyk zapoznała
Radę z działalnością zespołu interdyscyplinarnego, który realizuje zadania w zakresie zjawiska
przemocy, poinformowała o skali jego występowania oraz działań podejmowanych w odniesieniu
do osób uwikłanych w problem przemocy w rodzinie. Kolejno Kierownik przedstawiła raport z
ewaluacji i monitoringu ,,Miejsko-Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Nowa
Dęba na lata 2016-2018”obejmujący rok 2017.
Informacje i sprawozdania stanowią załącznik nr 7 do protokołu.
Dalej Kierownik Maria Tomczyk przedstawiła Ocenę zasobów pomocy społecznej.
W informacji Rada zapoznała się również z zasobami instytucjonalnymi pomocy i wsparcia,
kadrą, zatrudnieniem ośrodka i zespołami pracy socjalnej oraz środkami finansowymi
przewidzianymi na tę działalność. Pytań ze strony radnych nie było.
Podsumowując Przewodniczący Wojciech Serafin stwierdził, że Rada pozytywnie oceniła
przedstawioną informację oraz podziękował Kierownikowi oraz pracownikom Ośrodka za wkład
pracy i zaangażowanie w rozwiązywanie problemów społecznych mieszkańców naszej Gminy.
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Ad. 7.
Podjęcie uchwał:
1) Z-ca Skarbnika Gminy Magdalena Skura przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian
w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2018 rok oraz zmieniająca uchwałę budżetową Gminy
Nowa Dęba na 2018 rok. Poinformowała, ze w przedłożonym projekcie uchwały, dokonuje się
zmian po stronie dochodowej i wydatkowej budżetu. Po stronie dochodowej zwiększono środki z
tytułu udziału w CIT-podatek dochodowy od osób prawnych. Po stronie wydatkowej
rozdysponowano tzw. wolne środki z przeznaczeniem na:
- zwiększenie dotacji dla Powiatu Tarnobrzeskiego, w związku z rozstrzygnięciem przetargu na
realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi powiatowej - ulica Kościuszki w Nowej
Dębie" wartość zadania uległa zwiększeniu,
- zwiększenie środków na inwestycje drogowe,
- zwiększenie środków na zapłatę wyroku sądowego w sprawie Waldemara Misiaka
(zagospodarowanie terenu nad Zalewem w Nowej Dębie) - 100.000,-zł.
- zwiększenie środków w formie dotacji dla niepublicznych przedszkoli,
- zabezpieczenie środków na zwrot dotacji do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w związku
z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Remediacja terenów zanieczyszczonych
w celu likwidacji zagrożeń zdrowotnych i środowiskowych w obszarze Nowej Dęby".
W związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków, zwiększono przychody budżetu o
kwotę 611.233,-zł na pokrycie deficytu. Powyższe zmiany są uwzględnione w WPF Gminy Nowa
Dęba. Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pytań i uwag nie było.
UCHWAŁA NR XLVII/431/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE
ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY NOWA DĘBA NA 2018 ROK ORAZ
ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ BUDŻETOWĄ GMINY NOWA DĘBA NA 2018 ROK,
została przyjęta przy 14 głosach „za”.
2) Kolejno Z-ca Skarbnika Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej
prognozy finansowej gminy Nowa Dęba.
W ramach objaśnień poinformowała, że dokonano zmiany WPF zarówno po stronie dochodowej,
wydatkowej jak i przychodowej budżetu na 2018 r.
1. Dochody ogółem zwiększono w stosunku do ostatniej zmiany WPF w dniu 28.02.2018 r. o
kwotę 7.469,-zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono w stosunku do ostatniej zmiany WPF o kwotę 618.702,-zł.
3. Przychody budżetu wzrosły w 2018 r. o kwotę wprowadzonych wolnych środków tj.
kwotę 611.233,-zł. W związku z powyższym powstał deficyt w kwocie wolnych środków.
4. Nie uległa zmianie kwota rozchodów budżetu.
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały. Uwag i pytań nie było. UCHWAŁA NR XLVII/432/2018 RADY
MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY NOWA DĘBA została podjęta przy 14 głosach „za”.
3) Magdalena Skura przedstawiła projekt uchwały RM zmieniającej uchwałę w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu.
Poinformowała, że Starosta Tarnobrzeski zwrócił się z wnioskiem o zwiększenie pomocy
finansowej na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowę drogi powiatowej - ulica
Kościuszki w Nowej Dębie o kwotę 310.000,-zł. Wniosek uzasadnił tym, iż w II postępowaniu
przetargowym na realizację tego zadania, najkorzystniejsza oferta cenowa wyniosła 2.170.400,-zł
plus koszty inspektora nadzoru, a w budżecie powiatu zabezpieczono kwotę 1.599.000,-zł.
W związku z tym, że należy zakończyć przebudowę ul. Kościuszki, a kolejne przetargi wskazują
na wyższe niż pierwotnie zakładano koszty, proponuje się zwiększenie udziału Gminy w w/w
zadaniu o 50% nadwyżki wynikającej z przetargu plus koszty inspektora nadzoru.
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Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały. Uwag nie było. UCHWAŁA NR XLVII/433/2018 RADY
MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ W SPRAWIE
UDZIELENIA POMOCY FINANSOWEJ POWIATOWI TARNOBRZESKIEMU została
podjęta przy 14 głosach „za”.
O godz. 1620 na obrady przybył Stanisław Skimina - obecnych 15 radnych.
4)
Barbara Sudoł kierownik ref. Organizacyjnego UMiG przedstawiła projekt uchwały w
sprawie podziału gminy Nowa Dęba na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
Uzasadniając projekt poinformowała, że zgodnie z przepisami ustawy– Kodeks wyborczy, podział
na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
ustala, na wniosek burmistrza rada gminy. W każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru
rady w gminie liczącej do 20 000 mieszkańców wybiera się 1 radnego. W przedstawionym
podziale gminy na okręgi wyborcze uwzględniono zasadę, iż w gminach na terenach wiejskich
okręgiem wyborczym jest jednostka pomocnicza gminy, natomiast w miastach przy tworzeniu
okręgów wyborczych uwzględnia się utworzone jednostki pomocnicze. Zgodnie z zapisami
Kodeksu podział na okręgi wyborcze dokonywany jest według jednolitej normy
przedstawicielstwa, który ustala się przez podzielenie liczby mieszkańców ujętych w stałym
rejestrze wyborców gminy według stanu na koniec 31 grudnia 2017 r. (art. 12 § 2 ustawy) przez
liczbę radnych ustaloną dla danej rady wynikającą z ustawy o samorządzie gminnym.
Proponowanego podziału gminy na okręgi dokonano przy zachowaniu jednolitej normy
przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców gminy – 18 072 przez liczbę
– 15 radnych wybieranych do Rady Miejskiej w Nowej Dębie, co daje gminną normę
przedstawicielstwa równą 1204,80 mieszkańców na jednego radnego. Następnie Rada zapoznana
została z proponowanym podziałem mandatów wynikającym z wyliczonego przedstawicielstwa,
który zawarty jest w załączniku do projektu uchwały. Następnie B. Sudoł poinformowała, że
projekt uchwały w trybie konsultacji został przedstawiony Komisarzowi Wyborczemu w
Tarnobrzegu, który pismem z 12 marca 2018 poinformował, że przedstawiony przez burmistrza
projekt uchwały nie narusza przepisów ustawy Kodeks wyborczy. Następnie Burmistrz Miasta i
Gminy Nowa Dęba 6 marca 2018 r. wydał Zarządzenie Nr 652/2018 w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych dotyczących podziału gminy Nowa Dęba na okręgi wyborcze, ustalenia
ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, które
zostały przeprowadzonymi w terminie 6 – 20 marca 2018 r. W tym czasie wpłynęły 4 ankiety
konsultacyjne. Następnie B. Sudoł zapoznała Radę ze złożonymi wnioskami i poinformowała, że
po szczegółowej analizie, w świetle obowiązujących przepisów burmistrz wnioskuje do rady o
podjęcie uchwały zgodnie z przedłożonym projektem, który uwzględnia wniosek nr 4, natomiast
nie uwzględnia wniosków nr 2 i nr 3. Przedłożony projekt uchwały zakłada racjonalny podział
gminy na okręgi wyborcze ze względu na liczbę mieszkańców w okręgu.
Ryszard Szafran Przewodniczący Komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki
poinformował, że komisja nie zajęła jednoznacznego stanowiska w sprawie projektu uchwały,
gdyż wynik głosowania wyniósł 2 „za” i 2 „przeciw”.
Podczas dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali;
Tomasz Dziemianko Przewodniczący Klubu radnych PiS powiedział, że w imieniu Klubu oraz
mieszkańców nie zgadza się z zaproponowanym podziałem miasta na okręgi według którego,
budynki nr 1,2 i 3 przy ulicy Szkolnej nie wpisane zostały w całości w jeden okręg wyborczy.
Zaproponowane rozbicie jedności jaką jest wspólna spółdzielnia mieszkaniowa narusza zasadę
spójności terenu stanowiącego okręg wyborczy. Radny wniósł o podjęcie prac nad wnioskiem w
myśl którego, budynki przy ul. Szkolnej powinny pozostać w całości w zarysach okręgu nr 2.
Ponadto Przewodniczący klubu domniemywa, że przedstawiony projekt nosi podtekst polityczny.
Dodał, że grupa 220 wyborców wyraziła swój sprzeciw na ustalenia zawarte w przedstawionym
projekcie i w drodze skargi wnoszą o uwzględnienie ich racji.
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Marzena Chmielowiec również wyraziła swoje zdanie, iż nie wzięta została pod uwagę petycja
podpisana przez tak liczną grupę mieszkańców.
Stanisław Skimina uważa, że zarzut sugerujący, iż podział miasta został zrobiony pod konkretne
osoby jest na tyle poważny, że radnym należy się wyjaśnienie w tej sprawie.
Burmistrz Wiesław Ordon odnosząc się do głosów radnych powiedział, że przedkładając projekt
kierował się przepisami prawa. Dodał, że podczas posiedzenia komisji statutowo-organizacyjnej,
jego niedawny oponent wsparł przedłożony projekt uzasadniając go walorami wspólnotowymi i
wskazał, że podział dokonany został racjonalnie.
Janina Lubera zauważyła, że były radny na którego powołał się burmistrz nie znajduje się już w
opozycji oraz zwróciła się o wskazanie zasadności wyłączenia ulicy Szkolnej 1, 2, 3 i 11 z
dotychczasowego okręgu nr 2 i włączenia ich do ulic w okręgu nr 3, gdzie znajdują się budynki
1 Maja 2, Aleja Zwycięstwa 1, 1A, 1B oraz początkowe numery ulicy Jana Pawła II naruszając
tym samym zasadę spójności terenu. Radna zwróciła się też do Przewodniczącego RM, iż nie
wyraził woli współpracy i nie stworzył klimatu do dyskusji w tej sprawie.
Wojciech Serafin odparł, ze ma wyrobione stanowisko w tej kwestii i nie utrudnia nikomu
spotkania i dyskusji w tej sprawie.
Burmistrz odparł, że można jeszcze raz podejść do tematu podziału miasta na okręgi wyborcze.
M. Chmielowiec uważa, że był czas na spotkania i sprawę można było dogłębnie przedyskutować.
Krzysztof Sałek nadmienił, że wyszedł z inicjatywą spotkania z pewną grupą polityczną w
sprawie przedyskutowania sprawy podziału na okręgi wyborcze, jednakże nie było
zainteresowania tym tematem.
Po wyczerpaniu głosów w dyskusji, przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawiony
projekt, w wyniku którego UCHWAŁA NR XLVII/434/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ
DĘBIE W SPRAWIE PODZIAŁU GMINY NOWA DĘBA NA OKRĘGI WYBORCZE,
USTALENIA ICH GRANIC I NUMERÓW ORAZ LICZBY RADNYCH WYBIERANYCH
W KAŻDYM OKRĘGU WYBORCZYM, została podjęta przy 10 głosach „za” i 5 „przeciw”.
5) Renata Bal Dyrektor Biura Obsługi Jednostek Samorządowych przedstawiła projekt uchwały
RM w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów
objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w
którym kończą 6 lat w prowadzonych przez gminę Nowa Dęba przedszkolach i oddziałach
przedszkolnych.
Poinformowała, że 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017 r. o
finansowaniu zadań oświatowych, która reguluje między innymi kwestie opłat za korzystanie z
wychowania przedszkolnego, uchylając tym samym dotychczas obowiązujące w tym zakresie
Przepisy. Powoduje to konieczność podjęcia nowej uchwały w sprawie ustalenia czasu
bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.
Przewodniczący komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Stanisław Skimina oraz
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformowali, że obie komisje pozytywnie
zaopiniowały projekt uchwały.
Marzena Chmielowiec zapytała jak sprawa dopłat wygląda w innych gminach. Dyrektor Bal
odpowiedziała, że nie posiada informacji w tej sprawie.
Ponadto radna uważa, że przy trójce dzieci warto zastanowić się nad obniżeniem opłat. Burmistrz
odparł, że takie rodziny korzystają ze zniżek wynikających z Karty Dużej Rodziny.
Innych pytań nie było.
UCHWAŁA NR XLVII/435/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE
OKREŚLENIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA
PRZEDSZKOLNEGO UCZNIÓW OBJĘTYCH WYCHOWANIEM PRZEDSZKOLNYM
DO KOŃCA ROKU SZKOLNEGO W ROKU KALENDARZOWYM, W KTÓRYM
KOŃCZĄ 6 LAT W PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ NOWA DĘBA
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PRZEDSZKOLACH I ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH, została przyjęta przy 15
głosach „za”.
O godz. 16 55 Przewodniczący ogłosił 25 min. przerwy w obradach.
O godz. 17 20 obrady zostały wznowione.
O godz. 17 20 obrady opuścił Krzysztof Sałek. Obecnych 14 radnych.
6) Barbara Duda kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości przedstawiła projekt
uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy.
Poinformowała, że 31 grudnia 2018 r. wygasną dotychczasowe umowy dzierżawy nieruchomości
położonych w Nowej Dębie pomiędzy ulicami Broniewskiego - Kościuszki, przy ul. Leśnej oraz
przy ul. Wczasowej, które są wykorzystywane pod lokalizację garaży blaszanych. Część
dzierżawców nieruchomości zgłosiła już potrzebę zawarcia kolejnych umów dzierżawy na czas
nieoznaczony.
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Tomasz Gazda
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Głosów w dyskusji nie było. Przewodniczący poddał projekt pod głosowanie, w wyniku którego
UCHWAŁA NR XLVII/436/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE
WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE KOLEJNYCH UMÓW DZIERŻAWY, została
podjęta przy 14 głosach „za”.
7)
Barbara Duda przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości.
Poinformowała, że projekt dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym
nieruchomości składającej się z działek o łącznej powierzchni 0,7823 ha, położonych w Nowej
Dębie, stanowiących własność Gminy Nowa Dęba z przeznaczeniem pod zabudowę usługową.
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Tomasz Gazda
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Uwag nie było.
UCHWAŁA NR XLVII/437/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE
WYRAŻENIA ZGODY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI, została podjęta 13 głosami
„za” i 1 „wstrzymującym się”.
8) Kolejno Barbara Duda przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
Uzasadniając projekt poinformowała, że dotyczy on wyrażenia zgodę na sprzedaż w trybie
bezprzetargowym nieruchomości położonych w Nowej Dębie osiedle Dęba i stanowiących
własność gminy Nowa Dęba na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej w celu poprawy
warunków jej zagospodarowania.
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Tomasz Gazda
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Jan Flis dodał, że zebranie
mieszkańców osiedla Dęba jednogłośnie pozytywnie podjęło uchwałę w tej sprawie. Pytań nie
było. UCHWAŁA NR XLVII/438/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W
SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE
BEZPRZETARGOWYM została podjęta przy 14 głosach „za”.
9) Ewa Rozenbajgier kierownik ref. Spraw Komunalnych i Społecznych 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 najmu, a użytkownicy nadal chcą z nich
korzystać. Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Tomasz Gazda
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Uwag nie było. UCHWAŁA NR XLVII/439/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W
SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE KOLEJNYCH UMÓW NAJMU
LOKALI użytkowych została przyjęta przy 14 głosach „za”.
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10) Ewa Rozenbajgier przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie przyjęcia programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy
Nowa Dęba w 2018 roku.
Poinformowała, że zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zwierząt, rada gminy zobowiązana
jest do określania corocznie w drodze uchwały programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, co stanowi wypełnienie przez gminę obowiązku
zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom. Następnie szczegółowo poinformowała, jakie
zagadnienia obejmuje Program. Dodała, że projekt uzyskał pozytywną opinię Powiatowego
Lekarza Weterynarii w Tarnobrzegu, zarządcy i dzierżawców obwodów łowieckich oraz
organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających
na obszarze Gminy Nowa Dęba.
Andrzej Wołosz Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali;
Stanisław Skimina zwrócił uwagę na problem porzucania w okresie letnim zwierząt domowych, a
szczególnie psów i zapytał o zasadność elektronicznego znakowania psów tzw. czipowania, co
może być jedną z metod zapobiegania bezdomności zwierząt, dzięki czemu można szybko ustalić
właściciela psa.
Ewa Rozenbajgier odpowiedziała, że jeśli będzie taka decyzja, to rozezna sprawę kosztów.
Radny poruszył również sprawę opłat za pobyt zwierząt w przytulisku.
Burmistrz poinformował, że rocznie na ten cel przewidzianych jest 13 tys. zł. Zwrócił uwagę na
bezcenną rolę wolontariuszy, którzy poświęcają swój czas i wysiłek na poszukiwanie nowych
właścicieli, przez co w ubiegłym roku kilkanaście psów trafiło do adopcji. Burmistrz powiedział
też, że wolontariusze proponują przeniesienie przytuliska z oczyszczalni bliżej miasta ze
względów praktycznych. Po zamknięciu dyskusji UCHWAŁA NR XLVII/440/2018 RADY
MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROGRAMU OPIEKI NAD
ZWIERZĘTAMI
BEZDOMNYMI
ORAZ
ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOŚCI
ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA I GMINY NOWA DĘBA W 2018 ROKU, została
podjęta przy 14 głosach „za”.
Ad. 8.
Przewodniczący Wojciech Serafin udzielił głosu Komendantowi Straży Miejskiej Mieczysławowi
Nalepie, który przedstawił Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
za 2017 rok. Raport stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Poinformował, że kwota przeznaczona
na realizację Programu to 14 050 zł, zaś wykonanie wyniosło kwotę 13 961,19 zł.
Dalej poinformował, że zadania realizowane były poprzez;
- dofinansowanie do kosztów podróży związanych z przejazdem na odbywaną terapię uzależnień
w zamiejscowych ośrodkach terapeutycznych, w tym szkolenia i przejazd,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w
zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.
Następnie Komendant zapoznał Radę z realizacją wydatków na realizację tych zadań.
Ad. 9.
Kolejno Komendant przedstawił Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017 rok. Treść sprawozdania zawarta jest w
załączniku nr 5 do protokołu. Mieczysław Nalepa poinformował, że uchwalony pierwotnie
Program był w trakcie roku kilkakrotnie modyfikowany i dostosowywany do bieżących potrzeb.
Zmiany miały na celu doprecyzowanie treści zapisów zadań zawartych w szczegółowym podziale
środków oraz dostosowywanie ich do racjonalnego rozdysponowania środków finansowych
przeznaczonych na realizację wyznaczonych zadań. Dalej zapoznał komisję z realizacją
Programu, na który ogółem przeznaczona została kwota 308 120,00 zł z czego wykonanie
wyniosło 304 789,50 zł. zaś niewykorzystana kwota to 3 330,50 zł.
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W trakcie dyskusji Tomasz Wolan zapytał ile wniosków zostało złożonych w konkursie
dotacyjnym na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. Komendant odpowiedział, że
cztery. Dalej radny wyraził swoje zdanie na temat słabej organizacji turnieju piłkarskiego.
Komendant ustosunkował się do zgłoszonych uwag.
Zbigniew Karkut zapytał jak wygląda realizacja podstawowej nauki pływania dla dzieci.
Komendant SM poinformował o działalności sekcji pływackiej PIRANIE przy SOSiR i jej
sukcesach. Większość zawodników, którzy mogą się poszczycić sukcesami, pobierała naukę w
ramach podstawowej nauki pływania. M. Nalepa wskazał również na słabe punkty tego systemu.
Podczas krótkiej dyskusji radni wskazali na potrzebę kontynuacji tych zajęć.
Innych głosów w dyskusji nie było.
Obydwa sprawozdania zostały przyjęte przez Radę.
Ad. 10.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jan Flis poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu 21
marca br. przyjęła propozycję Planu pracy komisji na 2018 rok.
W ramach Planu pracy komisja ustaliła wykaz jednostek organizacyjnych i pomocniczych gminy,
które będą przedmiotem kontroli, jak też zakres oraz terminy w których dokona kontroli.
Przedstawiony przez Przewodniczącego Plan pracy komisji na 2018 rok został przyjęty przez
Radę bez uwag (14 „za”) i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad. 11.
W punkcie interpelacje i zapytania radnych Elżbieta Gil Sekretarz Gminy poinformowała, że w
okresie od ostatniej sesji nie złożona została żadna interpelacja .
W odniesieniu do zapytania złożonego przez Stanisława Skiminę w sprawie wycinki drzew
Burmistrz poinformował, że jednostka OSP podjęła się tych czynności i w ramach porozumienia
będą one realizowane.
Marzena Chmielowiec zwróciła się z zapytaniem dotyczącym komputeryzacji Biblioteki
Publicznej w Nowej Dębie, czy funkcjonuje katalog elektroniczny wolumenów bibliotecznych.
Burmistrz powiedział, że odpowiedź w tej sprawie zostanie udzielona pisemnie przez dyrektora
SOK.
Przewodniczący komisji oświaty Stanisław Skimina poinformował, że przeprowadził rozmowy z
dwiema kandydatkami do Rady Programowej SOK. Powiedział, że są to Wanda Bareja i Alicja
Suska, które wyraziły zgodę na udział w pracach Rady Programowej, a następnie zapytał czy są
ewentualne uwagi co do zgłoszonych kandydatur. Rada Miejska przez aklamację zaakceptowała
przedstawione osoby.
Ad. 12.
W wolnych wnioskach i informacjach głos zabrali:
Przewodniczący Wojciech Serafin poinformował radnych o wpłynięciu do RM;
- sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta i gminy Nowa Dęba za 2017 rok oraz
sprawozdania z wykonania planu finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie
za rok 2017,
- informacji o stanie mienia Gminy Nowa Dęba za 2017 rok.
Sprawozdania skierowane zostają do komisji Rewizyjnej celem rozpatrzenia i sporządzenia
wniosku o udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta i gminy.
Przewodniczący przypomniał radnym o obowiązku złożenia do 30 kwietnia br. oświadczeń
majątkowych za 2017 rok.
Zapowiedział również termin następnej sesji RM, która planowana jest na 26 kwietnia 2018 o
godz. 1500 w UMiG.
Radny Marian Tomczyk w związku z toczącymi się sprawami wokół osadnika w Cyganach
zwrócił się rady z propozycją podjęcia Apelu skierowanego do właściciela terenu o zaprzestanie
prac degradacyjnych na terenie osadnika odpadów poflotacyjnych w Cyganach. Następnie
zapoznał Radę z treścią Apelu.
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Zbigniew Karkut zwrócił uwagę, że ma w nim wzmianki na temat nakładów jakie zostały
poniesione przez skarb państwa na jego rekultywację.
Radni ustalili, że treść Apelu można uzupełnić o tę informację. Innych uwag nie było.
APEL NR 3/XLVII/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE Z DNIA 28 MARCA 2018
O ZAPRZESTANIE PRAC DEGRADACYJNYCH NA TERENIE OSADNIKAODPADÓW
POFLOTACYJNYCH W CYGANACH został przyjęty jednogłośnie 13 głosów „za”.
Następnie burmistrz Wiesław Ordon zapoznał Radę z koncepcją wzniesienia pomnika z okazji
ustanowienia roku 2018 Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, w
celu uczczenia i upamiętnienia tej rocznicy. Proponuje, aby pomnik został usytuowany na Placu
majora Jana Gryczmana, na działce stanowiącej własność Gminy Nowa Dęba. Zapoznał
jednocześnie Radę z jego projektem oraz proponowaną treścią napisu na tablicy pamiątkowej.
Burmistrz dodał, że jeśli będą uwagi, to można je zgłaszać celem rozpatrzenia i przekazania
projektantowi. Dodał, że w tym celu powołany zostanie Społeczny Komitet, który będzie czuwał
nad sprawami dotyczącymi budowy pomnika, a jego koszt szacuje się na ok. 90 tys. zł. Burmistrz
powiedział, że związku z tym będzie prowadzona zbiórka środków od sponsorów. Powiedział, że
na kwietniowej sesji przedstawi projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie
pomnika, po czym działania artysty będą musiały rozpocząć się niezwłocznie.
Burmistrz wyraził nadzieję, że pomnik stanie się miejscem wyrażania patriotyzmu, wspólnego
świętowania ważnych wydarzeń państwowych i samorządowych.
Burmistrz raz jeszcze wspomniał, że w celu upamiętnienia 100. rocznicy odzyskania
Niepodległości we wszystkich sołectwach w gminie na obiektach użyteczności publicznej
zainstalowane zostaną tablice pamiątkowe.
Rada Miejska jednogłośnie wyraziła aprobatę dla działań burmistrza w tej sprawie.
Ad. 13.
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący Wojciech Serafin ogłosił zamknięcie
obrad XLVII sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Nowej Dębie.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Serafin

Protokół sporządziła:
Elżbieta Goclan

