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

w dniu 26 kwietnia 2018 r. 
 
 
 XLVIII sesja Rady Miejskiej w Nowej Dębie odbyła się w sali narad Urzędu Miasta i 
Gminy Nowa Dęba i trwała od godz. 1500  do godz. 1820. 
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 XLVII sesji. 
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami. 
5. Zapytania i wnioski mieszkańców. 
6. Informacja Komendanta Komisariatu Policji i Komendanta Straży Miejskiej o stanie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Nowa Dęba w 2017 
roku.  

7. Informacja Miejsko - Gminnego Komendanta Ochotniczych Straży Pożarnych o stanie 
ochrony przeciwpożarowej miasta i gminy Nowa Dęba w 2017 roku. 

8. Podjęcie uchwał w sprawach: 
1) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2018 rok, 
2) podziału gminy Nowa Dęba na stałe obwody głosowania, ustalenia ich 

numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, 
3) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, 
4) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (Chmielów), 
5) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (oś. Poręby Dębskie), 
6) wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika na 100-lecie Niepodległości Polski, 
7) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego. 

9. Interpelacje i zapytania radnych. 
10. Wolne wnioski i informacje. 
11. Zamknięcie obrad. 
12.  

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. 15 radnych.  
Ad.  2. 
Następnie Przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek sesji i zapytał, czy są uwagi 
do porządku obrad. 
Elżbieta Gil Sekretarz Gminy w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy wniosła o wprowadzenie do 
porządku obrad projektów uchwał RM w sprawach: 
1. Podziału gminy Nowa Dęba na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby 
radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 
2. Wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. z siedzibą w Nowej Dębie. 
3.  Zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia majątkiem 
stanowiącym własność gminy Nowa Dęba. 
Sekretarz uzasadniła wniosek burmistrza wyjaśniając, że; 
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Projekt nr 1 został  przedłożony w związku z  Postanowieniem Komisarza Wyborczego w 
Tarnobrzegu nr 27/2018 z 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wezwania Rady Miejskiej do dokonania 
podziału gminy Nowa Dęba na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby 
radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, który stwierdził, że podział Gminy na okręgi 
wyborcze dokonany uchwałą Nr XLVII/434/2018 jest niezgodny z prawem. Ponadto wezwał 
Radę Miejską w Nowej Dębie do podjęcia uchwały w tej sprawie zgodnie z wymogami 
określonymi przepisami Kodeksu wyborczego w terminie do dnia 27 kwietnia 2018 r. 
Projekt nr 2 przedkładany jest w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego 
dotyczącego wykonania odcinka sieci wodociągowej w sołectwie Chmielów na Zakanalu, którego 
wykonawcą ma być Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Dębie. 
Środki zarezerwowane w budżecie gminy w kwocie 55 tys. zł na realizację w/w zadania zostaną 
przekazane na rzecz PGKiM jako wkład pieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego spółki. 
Projekt nr 3 dotyczy dodatkowego zabezpieczenia majątkiem stanowiącym własność gminy 
Nowa Dęba pożyczki zaciąganej przez PGKiM Sp. z o.o. w Nowej Dębie w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania 
inwestycyjnego pn."Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości 
Alfredówka i Tarnowska Wola". 
Po przedstawieniu uzasadnienia, przewodniczący poddał kolejno pod głosowanie zgłoszone 
wnioski, w wyniku którego:  
Projekt nr 1 przy 5 głosach „za” i 10 „przeciw” nie został przyjęty przez Radę. 
Projekt nr 2 został  przyjęty 10 głosach „za” i 5 „przeciw”. 
Projekt nr 3 został  przyjęty 10 głosach „za” i 5 „przeciw”. 
Innych wniosków nie było. Obrady sesji wraz z przyjętymi wnioskami w pkt.8, ppkt.8 i 9 
przebiegały zgodnie z przedstawionym przez Przewodniczącego porządkiem, który został przyjęty 
11 głosami „za” i 4 „wstrzymującymi się”. 
Ad.  3. 
Przewodniczący obrad zwrócił się do Rady z zapytaniem, czy są uwagi do protokołu z XLVII 
sesji z 28 marca 2018 r.  
Uwag nie zgłoszono. Protokół został przyjęty przy 15 głosach „za”. 
Ad.  4. 
Burmistrz Wiesław Ordon przedstawił informację o pracach między sesjami tj. za okres od 26 
marca do 20 kwietnia 2018 r. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
Następnie burmistrz udzielił odpowiedzi na zapytania radnych związane z informacją.  
Radny Stanisław Skimina zapytał w sprawie zabezpieczenia środków na likwidację szkód 
wyrządzonych przez zwierzynę leśną. Burmistrz odpowiedział, że Polski Związek Łowiecki. 
W kolejnym pytaniu radny zwrócił się o informację w sprawie terminu termomodernizacji szkoły 
podstawowej w Chmielowie. Burmistrz odpowiedział, że prawdopodobnie sierpień-wrzesień 
2018. 
Marian Tomczyk poruszył sprawę środków na wynagrodzenia dla sołtysów za szacowanie szkód 
wyrządzonych przez zwierzęta leśne. Burmistrz poinformował, że odbył rozmowy z sołtysami w 
tej sprawie, szacowanie szkód dobywa się w ramach comiesięcznego wynagrodzenia sołtysów z 
tytułu sprawowania swojej funkcji. Poszkodowani rolnicy mogą również zgłaszać się w tej 
sprawie do nadleśnictwa. 
Zbigniew Karkut zwrócił uwagę, że ta instytucja pracuje w godzinach od 7 do 15. Jeśli jest to 
służba leśna, to winna mieć bardziej elastyczne  godziny urzędowania i w pewnych sytuacjach 
winna dostosować się do potrzeb społecznych. Radny zwrócił się tym samym o interwencję w 
Nadleśniczego w tej sprawie. 
Innych pytań nie było. 
Ad.  5. 
W punkcie zapytania i wnioski mieszkańców głos zabrał Jan Bieleń. 
W imieniu mieszkańców ulicy Mickiewicza w Nowej Dębie zwrócił się w sprawie przebudowy 
ulicy na całym odcinku i rozwiązania problemu parkowania pojazdów. 
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Burmistrz odpowiedział, że ul. Mickiewicza jest drogą powiatową i remont leży w gestii powiatu. 
Jednocześnie poinformował mieszkańca, że aktualnie gmina realizuje wspólnie z powiatem 
zadanie inwestycyjne, które rozwiązuje problem parkowania pojazdów wzdłuż ulicy Jana Pawła 
II. W trakcie realizacji znajduje się III etap modernizacji ulicy Kościuszki, po czym wymienił 
kolejne zadania, które według zgłoszonych potrzeb oczekują w kolejce do realizacji. Burmistrz 
powiedział, że jest mu zanany problem zgłoszony przez mieszkańca, jednakże z uwagi na ilość 
niezbędnych do wykonania zadań, ulica Mickiewicza może być zrealizowana w późniejszym 
czasie. 
Ad.  6. 
Komendant Komisariatu Policji w Nowej Dębie komisarz Mariusz Stasiak złożył informację o 
stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Nowa Dęba za rok 2017. 
Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
Następnie Mieczysław Nalepa Komendant Straży Miejskiej przedstawił informację o działalności 
Straży Miejskiej w Nowej Dębie za 2017 rok w zakresie ochrony porządku publicznego. 
Informacja Komendanta stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
Po wysłuchaniu informacji, Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych o zadawanie pytań 
Komendantowi Policji, jak i Straży Miejskiej w sprawach bezpieczeństwa i porządku na terenie 
gminy.  
Jan Flis zwrócił się w sprawie możliwości wykrycia sprawców podpaleń, które w ostatnim czasie 
miały miejsce na terenie gminy. 
Mieczysław Nalepa odpowiedział, że  jest to trudne, ponieważ celem ukarania sprawcę podpalenia 
należy schwytać na gorącym uczynku bądź przedstawić świadka zdarzenia. 
Komendant Stasiak odpowiedział Stanisławowi Skiminie, który zgłosił zanieczyszczanie dróg 
publicznych przez pojazdy rolnicze, że należy niezwłocznie reagować w momencie zaistnienia 
takiego faktu. Niemniej jednak radny wnosi o podejmowanie interwencji w tych sprawach przez 
służby publiczne. Innych pytań nie było. 
Przewodniczący Wojciech Serafin podziękował Komendantom za złożenie informacji oraz za 
trudną i odpowiedzialną pracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców gminy. 
Ad.  7. 
Następnie Jerzy Konefał Miejsko-Gminny Komendant Ochotniczych Straży Pożarnych 
przedstawił informację o stanie ochrony przeciwpożarowej miasta i gminy Nowa Dęba w 2017 
roku.  Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
Po wysłuchaniu informacji radni zwrócili się do Komendanta z zapytaniami; 
Jan Flis poruszył problem związany z okresem gwarancji sprzętu pożarniczego. Powiedział, że po 
5 latach mija gwarancja i należy sprzed wymieniać, co generuje wysokie koszty. 
Jerzy Konefał odpowiedział, że warunki gwarancji określają producenci produktów. Odbyła się 
krótka wymiana zdań na temat terminów atestów sprzętu i kosztów umundurowania strażaków.   
Zwrócono uwagę, że jednostki ochotnicze straży mają wysoko ustawione wymagania w kwestii 
sprzętu oraz szkoleń. Funkcjonariusze państwowych jednostek otrzymują regularne 
wynagrodzenie oraz wszystkie świadczenia określone przepisami. Komendant zauważył, że notuje 
się spadek zainteresowania młodych ochotników wstąpieniem w szeregi OSP. 
Andrzej Wołosz wniósł, aby nowy sprzęt trafiał do jednostek ratowniczych będących w krajowym 
systemie ratowniczo-gaśniczym. 
Innych pytań nie było. 
Przewodniczący Wojciech Serafin złożył na ręce Komendanta Jerzego Konefała podziękowania 
dla wszystkich strażaków ochotników za ich trud i odwagę oraz zaangażowanie w zapewnienie 
bezpieczeństwa mieszkańcom i ich dobytkowi materialnemu. 
O godz. 1645 obrady opuścili radni Krzysztof Sałek i Ryszard Szafran. Obecnych 13 radnych 
Ad.  8. 
Podjęcie uchwał:  
1)   Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy 
Nowa Dęba na 2018 rok.  
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Poinformowała, że w przedłożonym projekcie uchwały, dokonuje się zmian po stronie 
dochodowej jak i wydatkowej budżetu. Po stronie dochodowej wprowadzono środki uzyskane w 
formie darowizn pieniężnych w SP w Tarnowskiej Woli i SP w Jadachach i przeznaczono je na 
zakup pomocy naukowych w tych placówkach. Ponadto wprowadzono dochody uzyskane przez 
MGOPS w Nowej Dębie z odpłatności za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej, 
środki przeznaczono na opłaty związane z pobytem dzieci w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych. W związku z pismem  Ministerstwa Sportu i Turystyki dokonano zmiany 
klasyfikacji budżetowej zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej, na realizację zajęć 
sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Dokonano zmiany 
w wydatkach poprzez zmniejszenie dotacji podmiotowej dla SOK o środki przeznaczone przez 
sołectwo Chmielów i Rozalin. Środki te w formie dotacji celowej ponownie trafią do SOK w 
Nowej Dębie na realizację zadań wskazanych przez sołectwa. W uchwale zabezpieczono środki na 
wykonanie pomnika z okazji ustanowienia roku 2018 Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania 
przez Polskę Niepodległości, środki zabezpieczono z wykupu gruntów. Dokonano korekty zapisu 
realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wodociągu w Chmielowie na Zakanalu", poprzez 
zmniejszenie środków na tym zadaniu w zamian za podniesienie kapitału zakładowego PGKiM 
Sp. z o.o w Nowej Dębie. Poprzez ten zapis spółka zrealizuje w/w zadanie, rozliczy VAT w 100% 
kosztów zadania, zaś wodociąg stanie się własnością spółki. Przyjmując w/w zasadę, dalsza 
dobudowa wodociągów i sieci kanalizacji sanitarnej winna być realizowana przez spółkę, która 
nie ma problemu z odzyskiwaniem VAT, zaś sieci stają się jej majątkiem. 
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. Pytań i uwag nie było. 
UCHWAŁA NR XLVIII/441/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY NOWA DĘBA NA 2018 ROK, została przyjęta 
przy 13 głosach „za”. 
2)    Barbara Sudoł kierownik ref. Organizacyjnego przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie 
podziału gminy Nowa Dęba na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz 
siedzib obwodowych komisji wyborczych. 
Uzasadniając poinformowała, że w przedłożonym projekcie zgodnie z przepisami ustawy Kodeks 
wyborczy dokonuje się podziału na stałe obwody głosowania, zgodnie z załącznikiem do uchwały. 
Powiedziała, że w proponowanym podziale utrzymano generalną zasadę wynikającą ze 
znowelizowanych przepisów Kodeksu wyborczego, że stały obwód głosowania powinien 
obejmować od 500 do 4000 mieszkańców, a przy wyznaczaniu siedzib komisji, że w jednym 
pomieszczeniu może znajdować się jeden lokal wyborczy. W przedłożonym  projekcie proponuje 
się  zmienić dotychczasowy podział gminy na obwody i zwiększyć liczbę obwodów głosowania z 
dwunastu do trzynastu. Dodatkowy obwód głosowania tworzy się w SP Nr 2 w Nowej Dębie w 
budynku przy ul. Mikołaja Reja 7. Pozwoli to zmniejszyć liczbę wyborców w dotychczasowym 
obwodzie nr 4 z 2974 mieszkańców do odpowiednio 1470 i 1504 w poszczególnych obwodach. 
Obwody będą miały podobną, proporcjonalną liczbę mieszkańców. Ponadto proponuje się, aby 
siedziba obwodu głosowania w Rozalinie, zamiast w szkole, została usytuowana w Wiejskim 
Centrum Aktywności. Lokal WCA znajduje się na parterze i jest dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych. Ponadto w projekcie uchwały uwzględniono również przepis 
Kodeksu wyborczego, który określa, że w każdej gminie co najmniej połowa lokali obwodowych 
komisji wyborczych powinna być dostosowana do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.  
Wśród proponowanych lokali okw, siedem z nich jest dostosowanych do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych, a więc warunek, że co najmniej połowa lokali powinna być dostosowana do 
potrzeb wyborców niepełnosprawnych będzie spełniony. 
Z-ca przewodniczącego komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki Roman 
Puzio poinformował, że komisja stosunkiem głosów 2 „za” i 2 „przeciw” nie zaopiniowała 
projektu uchwały. 
W dyskusji nad projektem uchwały przewodniczący klubu PiS Tomasz Dziemianko zwrócił się do 
radnych, że zlekceważyli Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z 18 kwietnia br. 
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dotyczące wezwania Rady Miejskiej do dokonania nowego podziału gminy Nowa Dęba na okręgi 
wyborcze, który stwierdził, że podział Gminy na okręgi wyborcze dokonany uchwałą RM Nr 
XLVII/434/2018 z 28 marca br. jest niezgodny z prawem. Dodał, że Komisarz uwzględnił skargę 
wyborców na dokonany w drodze tej uchwały podział gminy i wyraził zdziwienie w związku z 
brakiem reakcji radnych na wskazanie przez urzędnika państwowego faktu złamania prawa.  
Przewodniczący obrad zwrócił uwagę, że podział gminy na okręgi nie jest przedmiotem 
przedłożonego projektu uchwały. 
Marzena Chmielowiec zapytała czy w lokalu mieszczącym się w Samorządowym Ośrodku 
Kultury będzie osoba czuwająca nad sprawnością windy dla niepełnosprawnych. 
B. Sudoł zapewniła, że będzie na ten fakt zwrócona uwaga. 
Jan Flis wyraził nadzieję, że do dnia wyborów będzie wykonany podjazd dla wózków, o co od 
dwóch lat zabiega komisja rewizyjna. 
Innych głosów w dyskusji nie było. 
UCHWAŁA NR XLVIII/442/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
PODZIAŁU GMINY NOWA DĘBA NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA, USTALENIA 
ICH NUMERÓW, GRANIC ORAZ SIEDZIB OBWODOWYCH KOMISJI 
WYBORCZYCH, została podjęta przy 8 głosach „za”, 4 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się”. 
3)   Janusz Szymański insp. ds. gospodarki nieruchomościami UMiG przedstawił projekt uchwały 
RM w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 
Następnie wyjaśnił, że projekt dotyczy nabycia przez gminę działek stanowiących część drogi 
„nad Bystrzykiem” przebiegającej przez osiedle „Północ” w Nowej Dębie. Obecnie 
nieruchomości są własnością Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, która zamierza je 
nieodpłatnie przekazać na rzecz Gminy Nowa Dęba, celem umożliwienia dokonania remontu 
drogi, która znajduje się w złym stanie technicznym. 
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Uwag nie było. UCHWAŁA NR 
XLVIII/443/2018RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE WYRAŻENIA ZGODY NA 
NABYCIE NIERUCHOMOŚCI, została podjęta przy 13 głosach „za”. 
4)   Kolejno Janusz Szymański przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż nieruchomości. 
Poinformował, że działka będąca przedmiotem uchwały położona w Chmielowie, zabudowana 
jest budynkiem jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej oraz budynkiem gospodarczym (tzw. 
Ochronka) i jest przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 
Nieruchomość nie jest wykorzystywana przez gminę, a usytuowane na niej budynki znajdują się w 
złym stanie technicznym i wymagają remontu lub rozbiórki. Wcześniejsza Uchwała Rady 
Miejskiej w Nowej Dębie z  30 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż tej 
nieruchomości traci moc ponieważ działka uległa podziałowi i ze względu na zmianę jej numeru 
należy podjąć nową uchwałę. 
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
W dyskusji M. Chmielowiec zwróciła się z zapytaniem dlaczego gmina zbywa nieruchomość, 
skoro w budynkach zamieszkuje dwoje starszych ludzi, a w dodatku nie ma zainteresowania jej 
nabyciem. Stanisław Skimina zapytał, czy burmistrz podejmował rozmowy z rodziną w sprawie 
remontu lub rozbiórki budynków. 
Burmistrz Ordon poinformował, że jest zainteresowanie nabyciem nieruchomości. Dodał, że 
gmina chce zdjąć z siebie odpowiedzialność za destrukcję tego obiektu wynikającą z wieloletnich 
zaniedbań. Poinformował, że mieszkańcy części nieruchomości kilkakrotnie otrzymywali 
propozycję lokalu zastępczego, jednakże nie zostały one przyjęte. 
Stanisław Skimina zaproponował wspólne spotkanie z mieszkańcami nieruchomości i ich rodziną 
w celu podjęcia próby załatwienia problemu mieszkaniowego. 
Innych głosów nie było.  
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Po dyskusji UCHWAŁA NR XLVIII/444/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W 
SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI, została podjęta 
przy 11 głosach „za” i 2 „wstrzymujących się”. 
5)   Janusz Szymański przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości. 
Poinformował, że z wnioskiem o sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym zwrócili się 
właściciele nieruchomości bezpośrednio przyległych. Działki będące przedmiotem uchwały 
położone są w obrębie Poręby Dębskie, a wnioskodawcy zamierzają je wykorzystać na poprawę 
zagospodarowania nieruchomości sąsiednich, których są właścicielami. Dodał, że w/w działki ze 
względu na swój kształt i położenie nie mogą być zagospodarowane jako samodzielne 
nieruchomości. 
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pytań nie było. UCHWAŁA NR 
XLVIII/445/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE WYRAŻENIA 
ZGODY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI, została przyjęta przy 13 głosach „za”. 
6)    Ewa Rozenbajgier kierownik ref. Spraw Komunalnych i Społecznych przedstawiła projekt 
uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika na 100-lecie Niepodległości 
Polski. 
W uzasadnieniu poinformowała, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgodę na wzniesienie 
pomnika z okazji ustanowienia roku 2018 Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę 
Niepodległości, w celu uczczenia i upamiętnienia tej rocznicy. Pomnik zostanie usytuowany na 
Placu Jana Gryczmana, w granicach obszaru oznaczonego na mapie stanowiącej załącznik do 
uchwały, obejmującego część działki stanowiącej własność Gminy Nowa Dęba. 
Roman Puzio z-ca przewodniczącego komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i 
Etyki  poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. W dyskusji Marzena 
Chmielowiec zapytała, czy pozyskano środki od sponsorów i czy powstał Społeczny Komitet 
Budowy Pomnika.  Burmistrz Wiesław Ordon odpowiedział, że bez uchwały nie może prowadzić 
działań wyprzedzających. Z dniem jej podjęcia rozpocznie działania, o których informował Radę. 
Zbigniew Karkut zapytał o treść napisu na tablicy pamiątkowej. Burmistrz odpowiedział, że do 15 
maja br. oczekuje na wnioski i sugestie w tej sprawie. Dodał, że posiadając wstępną akceptację tej 
inicjatywy, artysta rozpoczął pracę. Rada ustaliła, że po upływie terminu przyjmowania 
wniosków, komisja Statutowo-Organizacyjna ostatecznie zaakceptuje treść tablicy pamiątkowej. 
Przewodniczący poddał projekt pod głosowanie, w wyniku którego UCHWAŁA NR 
XLVIII/446/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE WYRAŻENIA 
ZGODY NA WZNIESIENIE POMNIKA NA 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI, 
została podjęta przy 13 głosach „za”. 
7)    Kolejno Ewa Rozenbajgier przedstawiła projekt uchwały RM w 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 4 przy ulicy Plac Chopina w Nowej Dębie na 
rzecz dotychczasowego najemcy - na potrzeby laboratorium drogowego. 
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pytań nie było. 
UCHWAŁA NR XLVIII/447/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE KOLEJNEJ UMOWY NAJMU LOKALU 
UŻYTKOWEGO została podjęta 13 głosami „za”. 
8)    Elżbieta Gil Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie wniesienia 
wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. z siedzibą w Nowej Dębie. 
Poinformowała, że w budżecie gminy na 2018 r. zaplanowane zostało zadanie inwestycyjne 
dotyczące wykonania odcinka sieci wodociągowej w sołectwie Chmielów na Zakanalu, którego 
inwestorem miała być gmina. Biorąc pod uwagę trudności, jakie wiążą się z przekazaniem 
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zrealizowanych inwestycji na majątek spółki w drodze aportu i rozliczaniem podatku vat, 
zasadnym jest, aby realizacją zadania zajmowało się PGK i M w Nowej Dębie. W związku z tym 
środki zarezerwowane w budżecie w kwocie 55 tys. zł na realizację w/w zadania zostaną 
przekazane na rzecz PGKiM jako wkład pieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego 
spółki. Tomasz Dziemianko Z-ca Przewodniczącego komisji Budżetowej poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Stanisław Skimina zwrócił uwagę, że skoro część sieci jest własnością gminy, a część należy do 
PGKiM, to proponuje ustanowić jednego właściciela. Burmistrz ustosunkował się do uwagi 
radnego. 
Radny zgłosił również sprawę uszkodzeń studzienek, co niejednokrotnie ma miejsce podczas 
remontów dróg. Burmistrz odniósł się również do sprawy stanu sieci wodociągowej w 
Chmielowie, która jak powiedział jest „spadkiem” po Siarkopolu. 
W związku z zapytaniem Tomasza Gazdy burmistrz poinformował, że dopełniona została 
procedura i formalności związane z budową sieci kanalizacyjnej w mieście, która to inwestycja 
niebawem się rozpocznie. Innych pytań nie było. 
UCHWAŁA NR XLVIII/448/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
WNIESIENIA WKŁADU PIENIĘŻNEGO NA PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁA-
DOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ IMIESZKANIOWEJ 
SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W NOWEJ DĘBIE. NIERUCHOMOŚCI została przyjęta 
przy 13 głosach „za”. 
9)     Alicja Furgał Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia majątkiem stanowiącym własność gminy Nowa 
Dęba. 
Poinformowała, że Uchwałą z dnia 28 lutego 2018 r. Rada Miejska w Nowej Dębie wyraziła 
zgodę na ustanowienie zabezpieczenia majątkiem stanowiącym własność gminy Nowa Dęba 
pożyczki zaciąganej przez PGKiM Sp. z o.o. w Nowej Dębie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania inwestycyjnego pn."Budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Alfredówka i Tarnowska Wola" w 
gminie Nowa Dęba, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. 
Po analizie wniosku Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Rzeszowie uznała, że majątek wskazany 
w podjętej uchwale jest niewystarczający jako zabezpieczenie pożyczki, dlatego też w niniejszym 
projekcie uchwały proponuje się dodatkowe zabezpieczenie dot. działki położonej w Nowej Dębie 
przy ul. Kościuszki 1.  
Z-ca Przewodniczącego komisji Budżetowej Tomasz Dziemianko poinformował, że komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Uwag nie było. UCHWAŁA NR XLVIII/449/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE 
ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ W SPRAWIE  WYRAŻENIA ZGODY NA USTANOWIENIE 
ZABEZPIECZENIA MAJĄTKIEM STANOWIĄCYM WŁASNOŚĆ GMINY NOWA 
DĘBA, została podjęta jednogłośnie – 13 głosów „za”. 
Ad.  9. 
W punkcie interpelacje i zapytania radnych Elżbieta Gil Sekretarz Gminy poinformowała, że  w 
okresie od ostatniej sesji złożone zostały interpelacje: 
1) Tomasz Dziemianko i Roman Puzio wnieśli interpelację w sprawie złożenia wniosku 
dotyczącego przekazania gruntów przez Tarnobrzeską Spółdzielnię Mieszkaniową na rzecz gminy 
Nowa Dęba. 
2)  Marian Tomczyk – interpelacja w sprawie wykonania monitoringu na stadionie sportowym w 
Cyganach. 
Sekretarz Gminy zapoznała Radę z odpowiedzią Burmistrza na interpelacje. 
Ad.  10. 
W wolnych wnioskach i informacjach głos zabrali: 
Antoni Kapusta Prezes PGKiM w Nowej Dębie przedstawił informację na temat ostatnich działań 
podjętych przez przedsiębiorstwo. 
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W dniu 11.04.2018 r. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
podpisano umowę o dofinansowanie projektu z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, a jest nią 
projekt złożony przez przedsiębiorstwo pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury do 
odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych oraz rozbudowa sieci wodociągowej w aglomeracji 
Nowa Dęba”. Prezes poinformował, że w ramach projektu przewidziano: rozbudowę i 
modernizację miejskiej oczyszczalni ścieków, dwa etapy modernizacji w sumie ponad 9 km sieci 
kanalizacyjnej na terenie miasta, a także budowę przepompowni ścieków w Tarnowskiej Woli i 
wodociągu w Nowej Dębie o długości niespełna 1 km oraz budowę hydroforni „Strażacka” wraz 
ze zbiornikiem i rurociągami, a ponadto zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do 
funkcjonowania oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej, w tym „Hakowca”, czyli 
specjalnego samochodu ciężarowego z napędem na wszystkie osie i z możliwością zakładania 
wymiennych nadwozi. A. Kapusta powiedział, że podjęta inicjatywa przyniesie wymierne 
korzyści. Blisko 19 tys. osób skorzysta z ulepszonego oczyszczania ścieków, a kilka osób będzie 
miało dostęp do lepszego zaopatrzenia w wodę. Inwestycja zakończy się w marcu 2021 r. 
wydatkami w wysokości 37 mln zł, z czego 19 mln zł pokryje przyznana dotacja. Resztę środków 
zapewni pożyczka ze środków krajowych NFOŚiGW -10,8 mln zł oraz wkład własny beneficjenta 
blisko 85 tys. zł. 
Tomasz Dziemianko powrócił do sprawy podziału gminy na okręgi wyborcze i raz jeszcze wyraził 
swoje stanowisko w sprawie zlekceważenia przez Radę Postanowienia Komisarza Wyborczego w 
Tarnobrzegu, który uwzględnił wnioski mieszkańców i zalecił podjęcie nowej uchwały w tej 
sprawie. Nadmienił, że pierwotny projekt uchwały RM w sprawie podziału gminy na okręgi 
wyborcze uzyskał pozytywną opinię Komisarza, jednakże po rozpatrzeniu wniosku podpisanego 
przez 230 mieszkańców, do gminy wpłynęło Postanowienie nakazujące dokonanie podziału 
zgodnie z zaleceniem. Dalej radny zapytał, jakie będą kolejne kroki w sprawie uchwały i czy 
burmistrz będzie się odwoływał od postanowienia Komisarza Wyborczego. 
Przewodniczący RM Wojciech Serafin odpowiedział radnemu, że w marcu br. po konsultacjach 
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. wpłynęły 4 ankiety konsultacyjne. Następnie 
burmistrz po  szczegółowej analizie wniosków i w świetle obowiązujących przepisów wniósł do 
rady o podjęcie uchwały zgodnie z przedłożonym projektem, który uzyskał pozytywną opinię 
Komisarza Wojewódzkiego w Tarnobrzegu. Przedłożony projekt uchwały zakładał racjonalny 
podział gminy na okręgi wyborcze ze względu na liczbę mieszkańców w okręgu i był zgodny z 
przepisami ustawy Kodeks wyborczy. Przewodniczący dodał, że projekt uchwały był 
dyskutowany, a następnie uzyskał  pozytywną opinię komisji Statutowo-Organizacyjnej RM. 
Rada Miejska stosunkiem głosów 10 „za” i 5 „przeciw” podjęła uchwałę dotyczącą podziału 
gminy na okręgi wyborcze, po czym Komisarz Wyborczy na podstawie tych samych przepisów, 
na mocy których wcześniej wydał opinię pozytywną, 18 kwietnia 2018 wydał Postanowienie o 
niezgodności z prawem przedmiotowej uchwały. 
Tomasz Dziemianko powiedział, iż sprawa rozchodzi się o cztery budynki przy ulicy Szkolnej, o 
które radni klubu PiS wnosili, aby umieszczone były w granicach okręgu wyborczego nr 2. Radny 
wspomniał o rozmowach z burmistrzem w tej sprawie, który był skłonny do przychylenia się do 
tego wniosku. 
Burmistrz powiedział, że uchwałę w tej sprawie podejmuje Rada i rozstrzygnięcie podjęte zostało 
w drodze głosowania. 
Marzena Chmielowiec zapytała, czy radca prawny wydał opinię w sprawie projektu uchwały. 
Burmistrz odpowiedział, że tak. 
M. Chmielowiec dalej pytała, co z Postanowieniem Komisarza. 
Burmistrz odparł, że podczas dzisiejszej sesji wniósł o przyjęcie do porządku obrad projektu 
uchwały uwzględniający uwagi Komisarza, jednakże wniosek nie został przyjęty przez Radę. 
Tomasz Gazda zwrócił uwagę, że propozycja radnych klubu nie zachowuje równowagi w liczbie 
ludności. 
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Janina Lubera powiedziała, że uważa za dziwne umieszczenie w tym samym okręgu wyborczym 
budynków zlokalizowanych w okolicy hali targowej i w okolicy UMiG. 
Po wyczerpaniu głosów w tej sprawie, Przewodniczący zapowiedział termin następnej sesji RM, 
która planowana jest na 30 maja 2018 o godz. 1500 w UMiG. 
Stanisław Skimina zwrócił się do burmistrza z zapytaniem dotyczącym pozyskania więźniów do 
prac gospodarczych w sołectwie. Radny zapytał też, czy burmistrz posiada informacje nt środków 
finansowych na plac zabaw oraz na budowę szatni w Chmielowie. 
Burmistrz poinformował o podpisaniu u mowy z dyrektorem Zakładu karnego w Dębicy w 
sprawie więźniów. Wniosek w sprawie dofinansowania szatni w Chmielowie oczekuje na ocenę. 
S. Skimina zapytał również o sprawę zagospodarowania terenu „Tarnobrzeg II”. 
Radna M. Chmielowiec zapytała, czy można zmienić nazwę obszaru „Tarnobrzeg II”. 
Burmistrz wyjaśnił, że nazwa pochodzi z 1997 roku, kiedy to ówczesne władze samorządowe 
przyjęły tę nazwę.  
S. Skimina dodał, że nazwa została przyjęta pomimo jego sprzeciwu i zaproponował zmianę na 
osiedle „Na Górkach”. Burmistrz wyjaśnił, że takie działania są bardzo kosztowne i objaśnił 
zasady uchwalania planów. Dodał, że jest to tylko nazwa planu, natomiast osiedle przyjmie nazwę 
zgodnie z wolą mieszkańców. 
Sekretarz Gminy poinformowała Radę na temat przebiegu realizacji uchwały i spraw związanych 
z wprowadzeniem nazw ulic na terenie Chmielowa. Nowe tablice z nazwami pojawią się               
1 czerwca br. i każdy mieszkaniec otrzyma zawiadomienie o nowym adresie. Projekt logo 
miejscowości uzyskał akceptację mieszkańców, a zebranie wiejskie podejmie uchwałę w tej 
sprawie. 
Z-ca burmistrza Leszek Mirowski poinformował Radę na temat przebiegu spraw związanych z 
zatwierdzeniem planu zagospodarowania terenu „Tarnobrzeg II”, również o przeprowadzonych 
konsultacjach i złożonych wnioskach. Plan będzie ponownie wyłożony z uwagami z poprzednich 
wyłożeń. 
Marzena Chmielowiec zwrócił się do radnych z Chmielowa, Jadachów i Cygan  o akceptację 
pomysły budowy ścieżki rowerowej do Ocic. 
Burmistrz zauważył, że pomysł należy uściślić, gdyż dotyczy drogi będącej w zarządzie powiatu 
Tarnobrzeskiego.  
Andrzej Wołosz zwrócił uwagę na sprawę drogi awaryjnej do zakładów metalowych. 
Burmistrz odpowiedział, że taka droga istnieje. 
 
Ad.  11. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący Wojciech Serafin ogłosił zamknięcie 
obrad XLVIII sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Nowej Dębie.                  
                                                                                                  
 
      
                                                                                                  PRZEWODNICZĄCY RADY  
                           Wojciech Serafin 
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