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

w dniu 17 maja 2018 r. 
 
 
 XLIX sesja Rady Miejskiej w Nowej Dębie odbyła się w sali narad Urzędu Miasta i 
Gminy Nowa Dęba i trwała od godz. 1500  do godz. 16 25. 
W sesji uczestniczyło 14 radnych zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik Nr 1 do 
protokołu. Radny nieobecny Tomasz Wolan. 
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 XLVIII sesji. 
4. Zapytania i wnioski mieszkańców. 
5. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2018 rok, 
2) zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postepowania w sprawie 

udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania, 
3) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, 
4) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego (T.Wola), 
5) upoważnienia burmistrza do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 
6) przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nowa Dęba na lata 2016 - 2023, 
7) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego. 

6.   Interpelacje i zapytania radnych. 
7. Wolne wnioski i informacje. 
8. 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. 
Przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek sesji i zapytał, czy są uwagi do 
porządku obrad. 
Następnie wniósł o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały RM w sprawie wniesienia 
do Państwowej Komisji Wyborczej odwołania od Postanowienia Nr 34/2018 Komisarza 
Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie podziału gminy Nowa Dęba na 
okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym 
okręgu wyborczym. 
Rada jednogłośnie, 14 głosami „za” przyjęła przedstawiony porządek obrad wraz z wnioskiem 
Przewodniczącego, który został umieszczony w pkt.5, ppkt.8.  
Ad.  3. 
Przewodniczący obrad zwrócił się do Rady z zapytaniem, czy są uwagi do protokołu z XLVIII 
sesji z 26 kwietnia 2018 r.  
Uwag nie zgłoszono. Protokół został przyjęty przy 14 głosach „za”. 
Ad.  4. 
W punkcie zapytania i wnioski mieszkańców nikt nie zabrał głosu.  
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Ad.  5. 
Podjęcie uchwał:  
1)   Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy 
Nowa Dęba na 2018 rok.  
Poinformowała, że 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. Wprowadzono zarówno po dochodach jak i 
wydatkach środki pozostałe z 2017 roku na realizację projektów „Podniesienie umiejętności 
kluczowych gimnazjalistów" w ZPO - G2 w Nowej Dębie i "Kształcenie ogólne kluczem do 
sukcesu” w SP w Cyganach. W związku z otwarciem ofert na wykonanie termomodernizacji SP w 
Chmielowie, środki zabezpieczone w budżecie okazały się niewystarczające. Celem realizacji 
zadania (zadanie współfinansowane ze środków UE) i podpisania umowy z wykonawcą środki w 
kwocie 120.000,-zł zabezpiecza się z wydatków zaplanowanych na wykonanie budowy sali 
gimnastycznej w Chmielowie. Ponadto w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na 
utrzymanie Żłobka Miejskiego, środki w kwocie 200.000,-zł zabezpiecza się częściowo z 
dochodów - udział w CIT, a częściowo z wydatków oświatowych. 
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.  
W dyskusji nad projektem uchwały Stanisław Skimina zabrał głos w sprawie propozycji zdjęcia 
środków w kwocie 120 tys.zł, zaplanowanych na wykonanie budowy sali gimnastycznej w 
Chmielowie. Ponadto zapytał o termin ogłoszenia przetargu. 
Burmistrz Wiesław Ordon poinformował, że gmina ogłosi przetarg po uzyskaniu informacji z 
Ministerstwa Sportu na temat wysokości dotacji, gdzie wniosek gminy oczekuje na rozpatrzenie. 
Dodał, że ten termin nie jest zależny od gminy, w ubiegłym roku informacje pojawiły się w 
połowie czerwca. 
Marzena Chmielowiec również zwróciła się o wyjaśnienie przyczyny zdjęcia środków z budowy 
sali gimnastycznej. 
Burmistrz poinformował Radę, że w wyniku otwarcia ofert na wykonanie termomodernizacji 
szkoły podstawowej w Chmielowie, środki zabezpieczone w budżecie okazały się 
niewystarczające. Gmina zabezpieczyła te środki w oparciu o ubiegłoroczne kosztorysy ofertowe 
opracowane na to zadanie. Okazało się, że najtańszy oferent, który mógł być wybrany 
zaproponował kwotę wyższą od kwoty zabezpieczonej w budżecie o 120 tys. zł. W związku z tą 
sytuacją burmistrz proponuje przesunięcie środków z zadania, które nie jest jeszcze rozpoczęte na 
zadanie, które jest kluczowym w obecnej sytuacji. Zakończenie termomodernizacji szkoły w 
Chmielowie przewidywane jest na sierpień br. tak, aby nauka od września rozpoczęła się w 
odpowiednich warunkach.  
Odpowiadając na kolejne zapytania w tej sprawie burmistrz powiedział, że w przypadku 
przyznania oczekiwanego dofinansowania z Ministerstwa Sportu, środków na budowę sali nie 
zabraknie, w przeciwnym wypadku wystąpi do Rady o ich zwiększenie. Dalej burmistrz 
poinformował, że ministerstwo udziela dofinansowania w wysokości 30% wartości zadania i 
uzupełnił, że ta dotacja dotyczy łącznie dwóch zadań w szkołach w Chmielowie i Tarnowskiej 
Woli. Innych pytań nie było. 
UCHWAŁA NR XLIX/450/2018 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)   Janusz Szymański insp. ds. gospodarki nieruchomościami UMiG przedstawił projekt uchwały 
RM w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postepowania w sprawie 
udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. 
Następnie wyjaśnił, że w związku z uchwaleniem i wejściem w życie nowego Prawa wodnego 
zmieniła się podstawa prawna do udzielania spółkom wodnym dotacji celowej na bieżące 
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utrzymanie rowów i urządzeń melioracyjnych. W związku z tym zachodzi konieczność podjęcia 
nowej uchwały regulującej zasady udzielania przedmiotowej dotacji. 
W przedstawiony projekcie uchwały zwiększeniu ulega wskaźnik wysokości dotacji celowej 
 z 50 % do 75 % kosztów realizacji zadania. Projekt uchwały został zaopiniowany przez Prezesa 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek oraz Rolnictwa, Melioracji i Ochrony 
Środowiska Andrzej Wołosz poinformowali, że obie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt 
uchwały. Uwag nie było.  
UCHWAŁA NR XLIX/451/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
ZASAD UDZIELANIA DOTACJI CELOWEJ SPÓŁKOM WODNYM, TRYBU 
POSTEPOWANIA W SPRAWIE UDZIELANIA DOTACJI I SPOSOBU JEJ 
ROZLICZANIA, została podjęta przy 14 głosach „za”. 
3)   Kolejno Janusz Szymański przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
nabycie nieruchomości. 
Poinformował, że projekt dotyczy wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej o pow. 
0,6400 ha, położonej w Cyganach. Dodał, że na przedmiotowej działce Gmina Nowa Dęba 
wybudowała sieć kanalizacji sanitarnej z pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznymi  
i obecnie właściciel działki zwrócił się z wnioskiem o jej wykup przez gminę. 
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pytań nie było.  
UCHWAŁA NR XLIX/452/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
WYRAŻENIA ZGODY NA NABYCIE NIERUCHOMOŚCI, została podjęta 14 głosami „za”. 
4)   Janusz Szymański przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego. 
Poinformował, że projekt dotyczy wyrażenia zgodę na zawarcie na okres 3 lat kolejnej umowy 
najmu lokalu użytkowego, usytuowanego w budynku Wiejskiego Centrum Aktywności w 
Tarnowskiej Woli, z dotychczasowym najemcą na prowadzenie zakładu fryzjerskiego. 
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pytań nie było. UCHWAŁA NR 
XLIX/453/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE WYRAŻENIA 
ZGODY NA ZAWARCIE KOLEJNEJ UMOWY NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO 
została przyjęta przy 14 głosach „za”. 
5)   Sławomir Białas kierownik ref. Rozwoju Lokalnego i Programów Pomocowych przedstawił 
projekt uchwały RM w sprawie upoważnienia burmistrza do złożenia wniosku o dofinansowanie 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 
Poinformował, że w ramach ochrony wód gruntowych zaspokajających zapotrzebowanie gminy 
Nowa Dęba na wodę pitną, gmina zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pn. 
Remediacja terenów zanieczyszczonych w rejonie ujęcia wód pitnych dla miasta i gminy Nowa 
Dęba, w celu likwidacji zagrożeń zdrowotnych i środowiskowych, związanych z występowaniem 
w środowisku gruntowo-wodnym chlorowanych związków organicznych - etap I.  
Wniosek zostanie zgłoszony do dofinansowania w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej i jako jeden z niezbędnych załączników wymagana jest uchwała 
upoważniająca burmistrza do złożenia tego wniosku. 
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pytań nie było. UCHWAŁA NR 
XLIX/454/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA 
BURMISTRZA DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH 
PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO została podjęta 
przy 14 głosach „za”. 
6)   Następnie Sławomir Białas przedstawił projekt uchwały RM w sprawie przyjęcia Lokalnego 
Programu Rewitalizacji dla Gminy Nowa Dęba na lata 2016 – 2023. 
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Poinformował, że w ramach ochrony wód gruntowych zaspokajających zapotrzebowanie Gminy 
Nowa Dęba na wodę pitną Gmina Nowa Dęba zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie 
projektu pn. Remediacja terenów zanieczyszczonych w rejonie ujęcia wód pitnych dla Miasta i 
Gminy Nowa Dęba, w celu likwidacji zagrożeń zdrowotnych i środowiskowych, związanych z 
występowaniem w środowisku gruntowo-wodnym chlorowanych związków organicznych - etap I. 
Wniosek zostanie zgłoszony do dofinansowania w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Ochrona i Środowisko. Jednym z 
warunków dzięki któremu można uzyskań większą liczbę punktów w trakcie oceny merytorycznej 
jest wpisanie zgłoszonego do dofinansowania zadania do Lokalnego Programu Rewitalizacji. 
Przyjęcie nowego LPR zamiast wprowadzania zmian wpłynie na jego większą przejrzystość w 
trakcie oceny wniosku o dofinansowanie. 
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pytań nie było. UCHWAŁA NR 
XLIX/455/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE PRZYJĘCIA 
LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY NOWA DĘBA NA LATA 
2016 – 2023 została podjęta 14 głosami „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 1 przy ulicy 1 Maja w Nowej Dębie na rzecz 
dotychczasowego najemcy - na potrzeby księgarni. 
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pytań nie było. 
UCHWAŁA NR XLIX/456/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE KOLEJNEJ UMOWY NAJMU LOKALU 
UŻYTKOWEGO została podjęta 14 głosami „za”. 
8)    Barbara Sudoł kierownik ref. Organizacyjnego przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie 
wniesienia do Państwowej Komisji Wyborczej odwołania od Postanowienia Nr 34/2018 
Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie podziału gminy 
Nowa Dęba na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych 
w każdym okręgu wyborczym, a następnie zapoznała Radę z obszernym uzasadnieniem do 
projektu uchwały, stanowiącym jej załącznik. 
Przewodniczący komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki Ryszard Szafran 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Komisja uwzględniła 
jednocześnie wniosek radnych Klubu PiS stanowiący, aby podział gminy na okręgi wyborcze był 
zgodny z projektem uchwały wnoszonym przez burmistrza pod obrady sesji 26 kwietnia br. 
Radna Janina Lubera uzupełniła, że podczas posiedzenia komisji Klub radnych PiS złożył 
wniosek formalny mówiący, aby podział gminy na okręgi wyborcze był zgodny z projektem 
uchwały wnoszonym przez burmistrza pod obrady sesji 26 kwietnia br., który jednakże w wyniku 
głosowania nie wszedł do porządku obrad.  Dodała, że wniosek został przyjęty przez komisję. 
Następnie Przewodniczący Klubu radnych PiS Tomasz Dziemianko powiedział, że Klub poprze 
odwołanie do Państwowej Komisji Wyborczej, tj. projekt który jest zgodny z prawem i posiada 
pozytywną opinię Komisarza Wyborczego. Wspomniał o propozycji podziału gminy zawartej 
projekcie uchwały wnoszonej przez burmistrza, która jednakże nie weszła pod obrady 
kwietniowej sesji RM. Podkreślił, że Klub jest za spójnością granic okręgów wyborczych i podał 
przykład ulicy Mickiewicza, która zawsze w całości wchodziła w obszar jednego okręgu 
wyborczego. Ustosunkował się do dokonanego podział gminy na okręgi, który jak powiedział jest 
zgodny z przepisami ustawy Kodeks Wyboczy, jednakże według Komisarza Wyborczego nie jest 
zgodny z prawem. Powiedział, że Klub popiera podział, który uwzględnia  połączenie ulicy 
Szkolnej wraz z ulicą Krasickiego w jednym okręgu wyborczym i w takiej wersji Klub poprze 
odwołanie do PKW. 
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Jan Flis powiedział, iż oczekuje od radnego uzasadnienia stanowiska Komisarza Wyborczego w 
kwestii niezgodności z prawem podziału gminy na okręgi dokonanego przez RM w drodze 
uchwały z 28 marca br. 
Tomasz Gazda uważa, iż Komisarz sam sobie zaprzeczył wydając dwie różne opinie dotyczące 
uchwały na podstawie tych samych przepisów prawnych. 
Jacek Szpunar uważa, że „coś” co jest zgodne z przepisami, to jest zgodne z prawem. Przywołał, 
że pierwotny projekt zgodnie z opinią Komisarza był zgodny z prawem, po czym na podstawie 
tych samych przepisów stwierdzona została niezgodność uchwały z prawem. Zasugerował 
wprowadzenie w tym względzie Rady Miejskiej w błąd. Radny również oczekuje wytłumaczenia 
się Komisarza Wyborczego ze swojego stanowiska. 
Marzena Chmielowiec zwróciła się do Przewodniczącego z pytaniem dlaczego nie wystosował 
zaproszenia do Komisarza Wyborczego. 
Przewodniczący odpowiedział, że Rada cały czas opiera się na dokumentach i ustosunkowuje się 
do opinii Komisarza. 
Tomasz Dziemianko wyraził zdziwienie, że radni „Naszego Samorządu” usztywnili swoje 
stanowisko i nie poprą wniosku Klubu PiS. Zarzucił, że nie było woli wspólnych rozmów w 
sprawie okręgów, a wnosząc odwołanie od Postanowienia Komisarza, PKW prawdopodobnie nie 
uwzględni argumentów przytoczonych w odwołaniu i oprze się na opinii Komisarza, który 
podzielił gminę na okręgi w sposób,  co do którego cała RM ma zastrzeżenia. 
Krzysztof Sałek w swojej wypowiedzi przytoczył cały proces procedowania uchwały w sprawie 
podziału gminy na okręgi wyborcze, począwszy do projektu burmistrza przyjętego przez RM na 
sesji 28 marca 2018. Projekt, który pierwotnie Komisarz opiniuje pozytywnie w wyniku skargi 
mieszkańców, zostaje zakwestionowany jako niezgodny z prawem. W jej wyniku Komisarz 
wydaje postanowienie, w którym jeden z budynków przynależy do trzech okręgów wyborczych. 
Radny uważa, że nie było w tej sprawie ze strony Klubu woli zrozumienia i akceptacji rozwiązań 
przyjętych w marcu br. co doprowadziło do obecnej sytuacji. 
Tomasz Dziemianko uważa, że każdy ma prawo odwoławcze. Podkreślił, że Klub ma na celu, aby 
okręgi wyborcze w największym wymiarze zachować w starych granicach. Radny raz jeszcze 
podkreślił, że w skardze wyborcy zarzucali, że bloki nr 1, 2, 3, mieszczące się przy ul. Szkolnej 
nie wpisują się w utworzony okręg wyborczy nr 3, naruszając tym samym zasadę spójności terenu 
stanowiącego okręg wyborczy. Przypomniał, że Klub wnosił o rozmowy w tej sprawie. 
Przewodniczący Wojciech Serafin odniósł się do wypowiedzi radnego i przypomniał, że radni 
„Naszego Samorządu” w 15 osobowej Radzie liczą 6 radnych. Pozostali głosowali według 
własnego uznania. 
Ryszard Szafran zadał pytanie przewodniczącemu Klubu PiS, ilu mieszkańców ulicy Szkolnej 
podpisało się pod skargą na uchwałę z marca i sam odpowiedział, że 11. Zwrócił uwagę, że 
podpisy zostały zebrane od mieszkańców z terenu całej gminy łącznie z sołectwami, co nasuwa 
wniosek, że działania Klubu PiS w tej sprawie mają jeden kontekst. 
Tomasz Dziemianko powiedział, że głównym celem jakim kieruje się Klub PiS jest wyłącznie 
zachowaniem zasady spójności. Zapytał przy tym, co będzie, gdy PKW nie uwzględni odwołania 
Rady Miejskiej. Przypomniał, że Rada nie skorzystała z możliwości wniesienia odwołania od 
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z 18 kwietnia br. dotyczące wezwania 
Rady Miejskiej do dokonania nowego podziału gminy Nowa Dęba na okręgi wyborcze, który 
stwierdził, że podział Gminy na okręgi wyborcze dokonany uchwałą z 28 marca br. jest niezgodny 
z prawem. 
Radna M. Chmielowiec zwróciła uwagę, że skoro radny Krzysztof Sałek nie jest z miasta, to 
dlaczego wypowiada się w sprawie podziału miasta na okręgi. 
Krzysztof Sałek odpowiedział, aby radna przypomniała sobie słowa roty ślubowania składanego 
przez radnych podczas I sesji RM. 
Po podsumowaniu dyskusji Przewodniczący RM poddał pod głosowanie wniosek Klubu PiS 
przyjęty przez komisję Statutowo-Organizacyjną mówiący, aby podział gminy na okręgi wyborcze 
był zgodny z projektem uchwały wnoszonym przez burmistrza pod obrady sesji 26 kwietnia br. 
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Wniosek przy 4 głosach „za”, 9 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” nie został przyjęty przez 
Radę.  
Przed przystąpieniem do głosowania projektu uchwały Wojciech Serafin przytoczył treść § 2 
projektu uchwały na mocy którego, upoważnia się do działania w imieniu Rady Miejskiej w 
sprawie odwołania (w punkcie 2.) Tomasz Dziemiankę - radnego Rady Miejskiej.  
Następnie zwrócił się do Tomasza Dziemianko z zapytaniem czy podpisze odwołanie kierowane 
do PKW. Radny odpowiedział, że nie podpisze czegoś, co jest niezgodne z prawem.  
Wobec powyższego przewodniczący wniósł o przyjęcie autopoprawki dotyczącej wykreślenia w  
§ 2 projektu uchwały nazwiska radnego Tomasza Dziemianko. Poprawka została przyjęta przy 10 
głosach „za” i 4 „wstrzymujących się”. Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały w 
wyniku którego UCHWAŁA NR XLIX/457/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W 
SPRAWIE WNIESIENIA DO PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ ODWOŁANIA 
OD POSTANOWIENIA NR 34/2018 KOMISARZA WYBORCZEGO W TARNOBRZEGU 
Z DNIA 14 MAJA 2018 ROKU W SPRAWIE PODZIAŁU GMINY NOWA DĘBA NA 
OKRĘGI WYBORCZE, USTALENIA ICH GRANIC I NUMERÓW ORAZ LICZBY 
RADNYCH WYBIERANYCH W KAŻDYM OKRĘGU WYBORCZYM została podjęta 10 
głosami „za” przy 4 „przeciw”. 
Ad.  6. 
W punkcie interpelacje i zapytania radnych Elżbieta Gil Sekretarz Gminy poinformowała, że  w 
okresie od ostatniej sesji złożone zostały interpelacje: 
1) Stanisław Skimina – interpelacja w sprawie montażu ławek na przystankach komunikacyjnych 
w Chmielowie. 
2)  Marian Tomczyk – interpelacja w sprawie wykonania renowacji płyty boiska na stadionie 
sportowym w Cyganach. 
Sekretarz Gminy zapoznała Radę z odpowiedzią Burmistrza na interpelacje. 
Ad.  7. 
W wolnych wnioskach i informacjach głos zabrali: 
Przewodniczący Wojciech Serafin zapoznał RM z Postanowieniem Nr 36/2018 Komisarza 
Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie wezwania Rady Miejskiej w 
Nowej Dębie do dokonania podziału gminy Nowa Dęba na stałe obwody głosowania, ustalenia ich 
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Komisarz stwierdził, że podział 
gminy na stałe obwody głosowania dokonany w drodze uchwały XLVIII/442/2018 z 26.04.2018 
jest niezgodny z prawem i wezwał do dokonania podziału gminy Nowa Dęba na stałe obwody 
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 
zgodnie z wymogami określonymi w Kodeksie Wyborczym do dnia 24 maja 2018r. 
Przewodniczący przedstawił również Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu w 
sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców w sprawie podziału gminy Nowa Dęba na okręgi 
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 
wyborczym. Skarga została uznana za zasadną. 
Przewodniczący dodał, że RM będzie oczekiwać na stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej  
w związku z wniesieniem odwołania od Postanowienia Nr 34/2018 Komisarza Wyborczego w 
Tarnobrzegu z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie podziału gminy Nowa Dęba na okręgi 
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 
wyborczym. 
Następnie Przewodniczący zapoznał Radę z pismem Prezesa Zarządu Tarnobrzeskich 
Wodociągów Sp. z o.o. w Tarnobrzegu , który przedstawił projekt regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków celem dokonania analizy i przedstawienia projektu do zaopiniowania 
organowi regulacyjnemu. 
Przewodniczący poinformował, że sprawa zostaje przekazana do komisji Rolnictwa, Melioracji i 
Ochrony Środowiska. 
Kolejno Przewodniczący przedstawił pismo mieszkańca Tarnobrzega, który zwrócił się w sprawie  
uwzględnienia jego uwagi dotyczącej zmian przeznaczenia gruntów w miejscowym planie 
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zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Tarnobrzeg II” dla nieruchomości 
wymienionych w piśmie. 
Przewodniczący poinformował, że właściwą komisją do spraw opiniowania projektów uchwał z 
zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego jest komisja gospodarki przestrzennej i 
inwestycji, w związku z czym przed uchwaleniem planu miejscowego przez Radę, projekt 
uchwały będzie przedmiotem dyskusji na posiedzeniu komisji o czym strona zostanie 
powiadomiona. 
Przewodniczący zapoznał RM z terminem sesji w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi 
MiG Nowa Dęba za 2017 r. Sesja planowana jest na 27 czerwca 2018 r. o godz. 15.00 w UMiG. 
Marzena Chmielowiec zapytała o termin rozpoczęcia asfaltowania dróg na terenie gminy. 
Burmistrz odpowiedział, że prace zostaną rozpoczęte po zakończeniu regulacji stanu prawnego 
gruntów. Dodał, że może to nastąpić w sierpniu lub wrześniu br. 
Następnie radna zapytała kiedy PGKiM naprawi dziury w drogach po awariach na sieci wod.kan. 
Burmistrz powiedział, że trwa poszukiwanie wykonawcy tych robót. Realizacji spodziewa się w 
miesiącach maj-czerwiec br. 
Dalej radna zapytała w sprawie osadnika odpadów poflotacyjnych w Cyganach. 
Burmistrz odpowiedział, że aktualnie oczekuje odpowiedzi na pisma, które wystosował do 
właściwych instytucji i urzędów. 
Roman Puzio zwrócił się z zapytaniem w sprawie realizacji III etapu modernizacji ulicy 
Kościuszki. Burmistrz poinformował o znaczącym wzroście kosztów tej inwestycji i dodał, iż 
spodziewa się wniosku ze starostwa powiatowego w sprawie dodatkowych środków finansowych. 
Burmistrz odpowiedział na zapytanie Stanisława Skiminy w sprawie zatrudnienia osób w ramach 
robót interwencyjnych do prac na terenie sołectw. Radny zapytał również o postęp rozmów ze 
Starostą w sprawie remontów chodników przy drogach powiatowych w Chmielowie. 
Burmistrz skierował 2 osoby do prac na terenie strefy w Chmielowie oraz wystosował wniosek do 
PUP o kolejnych 8 pracowników. 
Andrzej Wołosz ponownie zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo jakie stwarzają na ulicy Leśnej 
kierowcy samochodów, którzy podjeżdżają do SP Nr 2 i do żłobka miejskiego i zwrócił się o 
rozwiązanie tego problemu. 
Burmistrz odpowiedział, że  komisja odpowiedzialna za organizację ruchu oceni zasadność 
oznakowania tej ulicy. 
  
Ad.  8. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący Wojciech Serafin ogłosił zamknięcie 
obrad XLIX sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Nowej Dębie.                  
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